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Вступ. Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України. Це високе і відповідальне призначення. Його створенням на початку ХХІ 
століття можна вважати час впровадження у 2008 році в Україні та за кордоном 
засновником всього українського хортингу Е. Єрьоменком нової для спортивного 
співтовариства, придуманої ним назви «Хортинг», правил змагань та системи 
підготовки спортсменів, які до цього часу в світі не застосовувалися. Зараз бойовий 
хортинг працює в допомогу підвищення функціональної підготовки співробітників 
правоохоронних органів, а також курсантів і студентів спеціалізованих відомчих 
закладів вищої освіти [2; 3, с. 4]. Починають професійно тренуватися в гуртках «Бойовий 
хортинг» учні початкових класів, а підлітки вже виступають активно на змаганнях 
різного рівня. 

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007–2015 роки» однією з найважливіших особливостей нашого часу вважає 
«перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, 
що зумовлює необхідність упровадження ІКТ в усі сфери життєдіяльності». Однією з 
головних умов успішності цього переходу є забезпечення навчання, виховання, 
професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві1. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089: 
                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text 
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Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року. Напрям «Цифрова 
трансформація сфери фізичної культури і спорту». Стратегічна ціль: можливість 
подолання наявних викликів у сфері фізичної культури і спорту шляхом прийняття 
цифрових інформаційних рішень2. 

Інформаційне забезпечення спрямовано на формування громадської думки щодо 
позитивного впливу фізичного та спортивного виховання, дитячо-юнацького спорту на 
розвиток особистості. З цією метою здійснюється: створення навчальних і науково-
популярних радіо- та телепередач; випуск науково-методичних журналів; 
використання інформаційних технологій та відповідного моніторингу для підвищення 
уваги всіх учасників навчально-виховного процесу, громадськості до фізичного та 
спортивного виховання та дитячо-юнацького спорту3.  

Таким чином, можливість інформаційних технологій для вивчення теоретичного 
матеріалу підлітками та студентською молоддю, курсантами з потенціалом 
формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу є актуальним 
дослідженням, і, особливо, під час дистанційного навчання спортсменам [3]. 

Аналіз останніх публікацій [5-11] дає можливість зробити загальний висновок, що 
дане дослідження потрібно проводити, а результати експерименти висвітлювати в 
наукових публікаціях в Україні та за кордоном. 

На основі виокремлення актуальності дослідження та аналізу останніх публікацій 
нами визначено мету – це наукове обґрунтування можливості інформаційних 
технологій для вивчення теоретичного матеріалу підлітками та студентською 
молоддю, курсантами з потенціалом формування активної життєвої позиції засобами 
бойового хортингу. 

Матеріал і методи дослідження. Для досягнення вирішення мети публікації було 
вирішено використовувати методи дослідження: вибір і теоретичний аналіз 
літературних джерел за темою дослідження, синтез актуальних публікацій, тестування, 
педагогічні спостереження. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Від так, вище перелічені – аналіз останніх 
досліджень і публікацій дають можливість констатувати, що дане дослідження є 
актуальною публікацією, яке направлене на впровадження результатів НДР у заклади 
середньої та вищої освіти [1-11]. А, отже, наукове дослідження виконується згідно 
науково-дослідних робіт: 1) ННІ СФБПР УДФС України на 2017-2020 роки за темою 
«Національний вид спорту хортинг як засіб фізичного виховання студентів» 
(державний реєстраційний номер 0118U001989); на 2021-2026 роки «Підвищення 
фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і 
спортом» (державний реєстраційний номер 0121U113261); 2) Інститут проблем 
виховання НАПН України на 2020-2022 роки за загальною темою: «Військово-
патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації» (державний 
реєстраційний номер 0120U100443). 

Результати дослідження та їх обговорення.  
«У зв’язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну 

                                                           
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05#Text 
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text 
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форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 
вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 
2020 року за № 941/35224 (далі - Положення), МОН надає рекомендації закладам 
загальної середньої освіти (далі – заклади освіти) щодо організації освітнього процесу 
під час дистанційного навчання»4. А, отже, усі загальноосвітні школи, заклади вищої 
освіти і т.д. проводять дистанційно навчання для учнів, студентів, курсантів. Таким 
чином, під час Всесвітньої пандемії COVID-19 навчання з усіх навчальних предметів 
проходило дистанційно в Googl Meet, Moodle, Zoom, Google Classroom та ін. навчальних 
платформах у загальноосвітніх школах і закладах вищої освіти України [3, с. 43-48]. А, 
отже, вчителі фізичної культури, тренери, викладачі теоретичну та практичну частини 
тренування з бойового хортингу вели дистанційно, формуючи активну життєву 
позицію, проявляючи креативність, позитивне мислення та ставлення на навчально-
тренувального процесу. 

Для правильного планування навчального процесу з бойового хортингу потрібно 
мати на увазі, що фахівці виокремлюють п’ять видів підготовки спортсменів бойового 
хортингу:  

1. Теоретична підготовка. Така підготовка передбачає знання законів спортивного 
тренування, правил змагань тощо.  

2. Технічна підготовка. Зміст технічної підготовки – засвоєння і вдосконалення 
спортивної техніки та її варіантів (під спортивною технікою розуміють навичку 
автоматичних рухів, від яких залежить результат спортивних дій).  

3. Тактична підготовка. Тактика – оптимальний спосіб боротьби в конкретних 
умовах, спрямована на досягнення перемоги. Під час боротьби виникає багато 
несподіваних ситуацій, коли спортсмен бойового хортингу повинен прийняти 
самостійне рішення, тобто, знайти і здійснити відповідний прийом. Такий досвід 
набувається багаторічним тренуванням.  

4. Фізична підготовка. Фізична підготовка – це цілеспрямований 
систематизований процес, спрямований на: поліпшення загальних рухових навичок; 
розвиток спеціальних рухових здібностей залежно від характеру спортивної діяльності.  

5. Психологічна підготовка – дії тренерів, спортсменів і менеджерів, які 
спрямовані на формування й розвиток психічних процесів, якостей особистості 
спортсменів бойового хортингу і є необхідними для успішної тренувальної діяльності 
та виступів на змаганнях. При цьому розуміється, що психологічна підготовка сприяє 
ефективному проведенню інших видів підготовки (загальної фізичної, спеціальної 
фізичної, теоретичної, тактичної, технічної), а також є умовою успішного виступу на 
змаганнях. Рідше цей термін застосовується для характеристики педагогічної 
діяльності тренерів, які вирішують завдання підвищення психологічної готовності 
спортсменів [1, с. 47-48]. 

Таким чином, можливість інформаційних технологій для вивчення теоретичного 
матеріалу підлітками та студентською молоддю, курсантами з потенціалом 

                                                           
4 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya 
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формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу було визнано 
наступним чином – розробка К. Діхтяренко тестових питань із варіантами відповідей.  

Після педагогічних спостережень (три тренування) за проведенням теоретичної 
частини занять з бойового хортингу дистанційно та очно (відповідно 1 та 2 заняття) було 
розроблено К. Діхтяренко тестові питання з варіантами відповідей та завантажено в 
групу тренера в хмарних сервісах Google. Спортсмени гуртка «Бойовий хортинг»: 
підлітки та студентська молодь, курсанти за певний час, у визначений день повинні 
були самостійно прочитати тести, варіанти відповідей та вибрати одну правильну 
відповідь (на їхню думку), прослухавши попередньо дистанційно та очно теоретичний 
матеріал. 

1. Одним із найважливішим принципом досягнення мети зміцнення здоров'я нації 
як одного з чинників національної безпеки країни визначено:  

а) гарантія можливостей та доступність знань у галузі фізичної культури для 
привілейованого стану населення України; 

б) визнання несамостійності фізкультурно-спортивних об’єднань, але отримання 
фінансової підтримки з сторони держави; 

в) єдність нормативно-правової бази фізичної культури і спорту на всій території 
України; 

г) гарантія рівних прав, можливість до доступу знань з фізичної культури і спорту 
за встановлений внесок коштів для всіх верств населення України. 

2. Основна мета Концепції розвитку бойового хортингу в системі освіти України: 
а) підготовка до змагань, оголювання суддівської колегії, збирання фінансового 

капітал; 
б) проведення семінарів з бойового хортингу, запрошення нових тренерів на 

роботу, пошук спортсменів; 
в) масове розповсюдження інформації про бойовий хортинг (дитячі садочки, 

школи, університети, санаторії тощо); 
г) створення громадянам України необхідних умов для розвитку їхньої фізичної та 

духовної культури за допомогою занять бойовим хортингом як національним видом 
спорту, якісної професійної підготовки, цікавого фізично активного відпочинку й 
ефективного медично-реабілітаційного сервісу. 

3. Одним із основних завдань бойового хортингу є: 
а) забезпечення тільки для громадянам України рівних можливостей займатися 

бойовим хортингом; 
б) формування у населення, особливо у дітей та підлітків, стійкого інтересу і 

потреби в регулярних заняттях бойовим хортингом, підвищення рівня освіченості в 
галузі фізичної культури, спорту і здорового способу життя; 

в) збільшення матеріально-технічної спортивної бази для занять бойовим 
хортингом за рахунок спонсорів; 

г) досягнення високого рівня професіоналізму всіх категорій фахівців і 
обслуговуючого персоналу за рахунок спортивного клубу бойового хортингу. 

4. Якими принципами потрібно керуватися, щоб реалізувати Концепцію розвитку 
бойового хортингу в системі освіти України: 

а) головний об’єкт діяльності спортивних організацій – пересічний громадянин; 
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пріоритетна цінність: його потреба у всебічному розвитку своєї особистості; 
б) головний об’єкт діяльності спортивних організацій – тренер з бойового 

хортингу; пріоритетна цінність: допомога у саморозвитку та реалізації його 
спортсменів; 

в) головний об’єкт діяльності спортивних організацій – батьки або опікуни 
спортсмена; головна мета: допомогти у вихованні моральних і фізичних якостей 
дитини; 

г) головний об’єкт діяльності спортивних організацій – пересічний громадянин; 
пріоритетна цінність: виховати в нього спортсмена, який зможе застосувати силу в 
любому місці та з любим по силі супротивником. 

5. Скільки існує напрямів діяльності з розвитку бойового хортингу: 
а) 4 напрями; 
б) 4 основних і 2 додаткових напрямів; 
в) 6 напрямів; 
г) 5 напрямів. 

6. Як називається кваліфікація ступенів бойового хортингу? 
а) поясна система; 
б) САН; 
в) РАНК; 
г) Сан Транс. 

7. Єдиного регламенту проведення змагань різного рівня є: 
а) від клубних до фінальних міжнародних; 
б) від клубних до фінальних обласних; 
в) від клубних до фінальних всеукраїнських; 
г) від клубних, шкільних до фінальних районних. 

Висновки: 
 Розроблені К. Діхтяренко тестові питання з варіантами відповідей для спортсменів 

гуртка «Бойовий хортинг»: підлітки та студентська молодь, курсанти – це перша 
частина, що розрахована на перше півріччя навчально-тренувальної діяльності. 

 Визначена мета публікації: це наукове обґрунтування можливості інформаційних 
технологій для вивчення теоретичного матеріалу підлітками та студентською 
молоддю, курсантами з потенціалом формування активної життєвої позиції 
засобами бойового хортингу – була досягнута розробленими К. Діхтяренко тестами 
з чотирма варіантами відповідей. Наступна частина тестів і їх результати (за рівнями 
знань спортсменів гуртка «Бойовий хортинг») будуть описані в інших публікаціях, 
що відобразить перспективи подальших досліджень та підтвердить актуальність і 
своєчасність обраної теми. 
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