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6.7. Regulatory and legal support for the development of combat horting 

in educational institutions 

 

6.7. Нормативно-правове забезпечення розвитку бойового хортингу 

в закладах освіти 

 

 

Досить багато існує інформації в Інтернеті про різновиди єдиноборств і їх 

розвиток, як бойових мистецтв на Батьківщині (Україна – хортинг, Японія – 

дзюдо, карате, Китай – ушу, Корея – тхеквондо тощо). Зважаючи на два основні 

блоки (розділи) хортингу, можна виокремити такі його основні види, які стали 

популярними на Батьківщині: військово-спортивний хортинг – професійно-

прикладний вид спорту для військових (воєнізовані естафети, смуги перешкод 

тощо) (К. Кукушкін, О. Шило та ін.); військовий хортинг – бойова армійська 

система (В. Вєхтєв, С. Полторацький, Т. Федорченко та ін.); поліцейський 

хортинг – поліцейська бойова система та професійно-прикладний вид спорту 

поліції (Ю. Радченко, І. Рогоза, А. Хатько, М. Хасанов Б. Шаповалов та ін.); 

бойовий хортинг – двобої серед чоловіків з мінімальними обмеженнями 

(О. Гречаний, З Діхтяренко, Е. Єрьоменко, І. Ільницький); ММА хортинг – 

змішане бойове мистецтво (єдиноборство) (В. Бойко, М. Зубалій, І. Малинський, 

О. Остапенко та ін.); козацький хортинг – козацько-прикладна спеціальна 

система (С. Саксєєв, Р. Фалєєв, В. Шевчук та ін.). Цілісна система хортингу на 

вищих рівнях свого функціонування і розвитку може містити: масовий 

традиційний хортинг (фізична культура і спорт для всіх, оздоровлення); хортинг 

як професійний спорт (олімпійський хортинг); хортинг як професійно-

комерційний спорт (видовищний хортинг); хортинг як професійно-прикладний 

спорт (бойовий хортинг в силових відомствах, поліцейський хортинг); хортинг 

як засіб фізичної реабілітації (рекреаційний хортинг, інвалідний спорт) 

(Н. Довгань, В. Єрьоменко, Л. Пустолякова, С. Присяжнюк, О. Сиротинська, 

С. Сичов та ін.). Відповідно до іншої класифікації за ознакою представлення 

хортингу у навчальних закладах різних видів і типів розрізняють: хортинг у 

дошкільних навчальних закладах; хортинг у загальноосвітніх навчальних 

закладах; хортинг у позашкільних навчальних закладах; хортинг у вищих 

навчальних закладах [1, с. 10, 20]. 

Дослідженню різноманітних аспектів щодо забезпечення розвитку 

хортингу в закладах освіті на законодавчому рівні передбачено в: наказі 

Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 № 149 «Про 

https://zakononline.com.ua/documents/show/341840___495343
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затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру 

визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення» 

(file:///C:/Users/Admin/Downloads/n_k_f.pdf); наказі Міністерства молоді та 

спорту України від 11.03.2015 № 639 «Про затвердження Реєстру визнаних 

видів спорту в Україні» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 

молоді та спорту № 1198 від 24.04.2015, № 4711 від 23.12.2016, № 2151 від 

24.05.2017, № 3780 від 16.08.2018, № 352 від 23.06.2020, № 1557 від 16.09.2020) 

в якому до неолімпійських видів спорту, в алфавітному порядку, відноситься 

хортинг (https://cutt.ly/dmwjFEh); наказі Міністерства молоді та спорту України 

від 28.02.2019 № 1059 «Про внесення змін до Порядку визнання видів спорту, 

включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядку його 

ведення» відповідно до статей 36
-1

, 39 Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт», підпункту 31 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді 

та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

02 липня 2014 року № 220 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0480-19) тощо. 

Методики організації освітнього процесу з бойового хортингу у навчальній 

програмі застосовуються згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 

Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

17.10.2018 року № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-

патріотичного виховання» та наказу Міністерства освіти і науки України № 1/9 

від 10.07.2019 року «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році»; 

Концепції розвитку бойового хортингу в системі освіти України [2]. 

Отже, вище перелічені факти дають можливість зробити висновки, що 

дане дослідження є актуальною публікацією, що направлене на впровадження 

результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти [1-7].  

Таким чином, наукове дослідження «Нормативно-правове забезпечення 

розвитку бойового хортингу в закладах освіті» виконується згідно науково-

дослідних робіт: 1) Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової 

підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України на 

2017-2020 роки за темою «Національний вид спорту хортинг як засіб фізичного 

виховання студентів» (державний реєстраційний номер 0118U001989); 

2) Інститут проблем виховання НАПН України на 2020-2022 роки за 

загальними темами: «Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-

світоглядної конфронтації» (індивід. тема: «Військово-патріотичне виховання 

молодших підлітків у процесі занять бойовим хортингом» (державний 

реєстраційний номер 0120U100443). 

Метою дослідження є: перерахунок нормативно-правових актів, 

законодавчих документів, що регламентують питання щодо розвитку бойового 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/n_k_f.pdf
https://zakononline.com.ua/documents/show/99732___99732#n2
https://zakononline.com.ua/documents/show/435715___435780#n12
https://zakononline.com.ua/documents/show/415757___415822#n2
https://zakononline.com.ua/documents/show/415757___415822#n2
https://zakononline.com.ua/documents/show/430817___430882#n2
https://zakononline.com.ua/documents/show/492666___667036#n2
https://zakononline.com.ua/documents/show/492664___667034#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#n599
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#n599
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#n428
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF#n56
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF#n87
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хортингу в закладах освіти; розроблення анкет для учнівської та студентської 

молоді, курсантів про бойовий хортинг. 

В Університеті державної фіскальної служби України систематично 

проводяться навчально-тренувальні збори, семінари для тренерів і викладачів, 

наукові семінари, круглі столи та конференції різного рівня з різних розділів 

хортингу, що сприяє його розвитку та популяризації між учнями 

загальноосвітніх шкіл, студентами та курсантами. Так, як Міжнародний день 

бойового хортингу – це 5 червня. Це день офіційного народження на 

запорозькій землі національного професійно-прикладного виду спорту України 

бойового хортингу в 2019 році, той щорічно до цієї дати проводяться змагання 

в різних куточках України. 

Зазначимо, що правила і методики навчання в бойовому хортингу 

ґрунтуються на стародавніх бойових традиціях українського народу та 

спортивних принципах. Поняття «бойовий хортинг» походить від назви 

славетно відомого в світі острова Хортиця, де була розташована і діяла 

Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. 

Ідея виникнення бойового хортингу, як комплексної системи 

самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному 

та духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх народних традицій, 

що передавались з покоління в покоління. У період між походами на Січі 

проводилися змагання в майстерності та умінні самозахисту, які давали козакам 

змогу вдосконалювати практичні навички. Система підготовки, виховання 

характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу 

українських козаків лягли в основу бойового хортингу як виду спорту, 

народженого в Україні. Тому необхідно пристосуватися до правил етикету 

бойового хортингу. 

Адже, бойовий хортинг – повноконтактний комплексний вид бойового 

мистецтва, сформований українськими фахівцями у сфері бойових мистецтв, 

який оснований на принципах спортивної підготовки як багаторічний, 

цілорічний, спеціально організований навчально-тренувальний процес 

всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання спортсменів. 

Програма розвитку бойового хортингу в Україні на період 2020-2030 роки 

розроблена відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», 

«Про об’єднання громадян», Цільової комплексної програми «Фізичне 

виховання – здоров’я нації» і визначає необхідні зміни у підходах суспільства 

до забезпечення здоров'я людини, виховання підростаючого покоління у дусі 

патріотизму, гуманізму, дружби і взаєморозуміння [2, с. 44-45]. 

Таким чином, здобувачами вищої освіти (автори даної публікації) 

Університету державної фіскальної служби України було розроблено 
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конструктивні запитання для анкет учнівській та студентській молоді різних 

спеціальностей навчально-наукових інститутів, курсантів на загальну тему: 

«Поінформованість студентської та курсантської молоді про бойовий хортинг». 

Опитування проводилося в грудні, 2020 року. Перша та друга анкети 

складаються з п’яти й десяти запитань, відповідно, які задавали автори 

публікації здобувачам вищої освіти під час перерв, гарантуючи анонімність 

(табл. 1, 2). Третя анкета передбачала дев’ять запитань-опитувань учнівської 

молоді (9-11 класів спеціалізованого ліцею «Універсум» м. Києва). В 

опитуванні взяли участь 16 дев’ятикласників, 27 десятикласників і 22 

одинадцятикласників, які тренуються в спортивній секції «Бойовий хортинг». 

Саме опитування проводили: тренер Ігор Шевчук і студентка Навчально-

наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 

Університету державної фіскальної служби України, спортсменка-хортингістка – 

Анжела Мазур (див. табл. 3). Запитання, визначення рівнів і варіанти відповідей 

у анкетах подаємо нижче: 

 

Загальна тема: «Поінформованість студентської та курсантської молоді  

про бойовий хортинг» 

 

Таблиця 1: Визначення результативності проінформованості студентської 

молоді ННІ та курсантів УДФС України про бойовий хортинг 

(констатувальний етап дослідження) (автор: Зоя Діхтяренко) 

 

Запитання / варіанти відповідей 

 

Рівні  

1. Чи знайомі Ви з такими видами спорту, як бойовий хортинг, хортинг, 

поліцейський хортинг, військово-прикладний хортинг? 

 

Так високий 

Ні середній 

Важко відповісти низький 

2. Чи займаєтеся Ви одним із перелічених видів спорту?:  

Так високий 

Ні середній 

Не маю бажання низький 

3. Чи ефективна для Вас система тренувань?:  

Так високий 

Ні середній 

Важко відповісти низький 

4. Звідки Ви дізнались про бойовий хортинг, хортинг, поліцейський 

хортинг, військово-прикладний хортинг? 

 

На лекціях з фізичного виховання  

 Телебачення 
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Радіо високий 

Інтернет 

Преса 

Друзі, знайомі, родичі 

Важко відповісти середній 

Не маю бажання слухати низький 

5. Чи ґрунтуються: бойовий хортинг, хортинг, поліцейський хортинг, 

військово-прикладний хортинг на стародавніх бойових традиціях 

українського народу та спортивних принципах? 

 

Так високий 

Ні середній 

Важко відповісти низький 

 

 

Таблиця 2: Проінформованість студентської молоді ННІ та курсантів УДФС 

України про бойовий хортинг (констатувальний етап дослідження) 

(автор: Зоя Діхтяренко) 

 

Запитання 

 

 

Варіанти відповідей 

 

Рівні 

1. Де Ви вперше почули про такі види спорту, як 

бойовий хортинг, хортинг, поліцейський хортинг, 

військово-прикладний хортинг? 

в Університеті  

високий у школі 

друзі розповіли 

інший варіант середній 

важко відповісти низький 

2. Чи розповідали Вам в Університеті ДФС 

України про українські види спорту? 

так високий 

важко відповісти середній 

не слухав (ла) / ні низький 

3. Чи є у Вас знайомі, які займаються бойовим 

хортингом, хортингом, поліцейським хортингом, 

військово-прикладним хортингом? 

так високий 

важко відповісти  середній 

ні низький 

4. Чи знаєте Ви скільки видів хортингу існує? так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

5. Який вид хортингу Вас цікавить більш за все? швидко відповів високий 

важко відповісти середній 

відмовився відповідати низький 

6. На Вашу думку, чи потрібен бойовий хортинг, 

хортинг, поліцейський хортинг, військово-

прикладний хортинг в навчальній програмі з 

фізичного виховання? 

так високий 

важко відповісти  середній 

ні низький 

7. Чи займаєтеся Ви одним із перелічених видів 

спорту? 

так високий 

ні середній 

не маю бажання низький 

8. Виберіть з перелічених варіантів основні 

напрями діяльності Національної федерації 

бойового хортингу України є: 

  

 

високий  
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□ організація заходів для розвитку і популяризації бойового хортингу, в тому 

числі фестивалів, конкурсів, зльотів, конференцій; 

(6-8 штук) 

 

 

середній 

(3-5 штук) 

 

 

низький  

(1-2 штуки) 

□ організація та проведення спортивних змагань, тренерських і суддівських 

курсів, атестаційних семінарів, тренувальних зборів, таборів, шкіл, зльотів; 

□ сприяння розвитку міжнаціональних і міжнародних зв'язків, підтримка і 

забезпечення культурного обміну, вивчення історії, культури і традицій 

націй і народів; 

□ сприяння фізичному оздоровленню громадян, організація змістовного 

дозвілля та оздоровчих об'єднань для дітей, підлітків, молоді та дорослих; 

□ створення сприятливих умов для виявлення творчого потенціалу дітей та 

юнаків, надання матеріальної і фінансової підтримки талановитій молоді; 

□ фізичне, патріотичне, морально-етичне, екологічне, культурне виховання 

громадян; 

□ проведення екскурсій по рідному краю, сприяння спортивному та 

сімейному туризму і відпочинку; 

□ проведення конференцій, форумів, зустрічей, нарад, зборів, «круглих 

столів», семінарів для об'єднання зусиль громадян, спрямованих на 

досягнення своїх статутних цілей. 

9. Назвіть методику встановлення історико-культурної цінності бойового 

хортингу, що має наступні характеристики:  

 

 

 

високий  

(5 штук) 

 

 

 

середній 

(3-4 штуки) 

 

 

 

низький  

(1-2 штуки) 

□ бойовий хортинг задовольняє вимогам законодавства України щодо 

культурної спадщини; 

□ бойовий хортинг відображає сучасний науково-методичний рівень 

розробок і уявлень про систему цінностей і критерії історико-культурної 

цінності українського народу; 

□ бойовий хортинг містить критерії оцінки всіх основних характеристик як 

виховної системи особистості для повноцінного встановлення його 

історико-культурної цінності для України; 

□ бойовий хортинг забезпечує однозначність висновку щодо наявності 

історико-культурної цінності як продовжувача українських бойових 

традицій і звичаїв; 

□ бойовий хортинг має форму і структуру, зручні для використання, що 

дозволяють у режимі індивідуально-колегіальної роботи спортивних 

громадських організацій (місцевих федерацій бойового хортингу), 

експертних рад (колегій експертів) обґрунтувати та прийняти персональне і 

колегіальне рішення щодо встановлення історико-культурної цінності 

бойового хортингу як національного виду спорту та об'єкта спадщини 

української військової, фізкультурно-оздоровчої, лікувальної та спортивно-

масової культури, корисної для населення України. 

10. Назвіть розділи Декларації 

Національної федерації бойового 

хортингу України 

□ «Патріотизм», 

□ «Здорова нація», 

□ «Професіоналізм», 

□ «З вірою в серці», 

□ «Сім’я – центр життя людини», 

□ «Бойовий хортинг – шлях до 

самовдосконалення» 

високий  

(5-6 штук) 

 

середній 

(3-4 штуки) 

 

низький  

(1-2 штуки) 
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Таблиця 3: Проінформованість учнівської молоді (9-11 класи) про бойовий 

хортинг (констатувальний етап дослідження) (автор: Зоя Діхтяренко) 

Запитання Варіанти відповідей Рівні 

1. Чи знаєте Ви щось про такі види 

спорту, як бойовий хортинг, 

хортинг, поліцейський хортинг, 

військово-прикладний хортинг? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

2. Чи розповідали Вам про ці 

українські види спорту на 

уроках? 

так високий 

важко відповісти середній 

не слухав (ла) / ні низький 

3. Як Ви вважаєте, чи є в цих видів 

спорту мета, завдання та 

індивідуальна особливість?  

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

4. Ви тренуєтеся в спортивній 

секції бойового хортингу, або ж 

хортингу, або ж поліцейського 

хортингу, або ж військово-

прикладного хортингу? 

так високий 

ні середній 

не маю бажання низький 

5. Чи маєте Ви мету виступати та 

перемагати на змаганнях 

так високий 

ні середній 

не задумався (лася) низький 

6. Виберіть основні напрями 

діяльності з розвитку бойового 

хортингу 

□ організаційна діяльність; високий 

(5-6 штук) □ нормативно-правова діяльність; 

□ матеріально-технічна і фінансова 

діяльність; 

середній 

(3-4 штук) 

□ удосконалення підготовки кадрів і 

розвиток спортивної науки; 

□ спорт вищих досягнень і спортивний 

резерв; 

низький 

(1-2 штуки) 

□ інформаційне забезпечення 

7. Виберіть методи, що 

застосовуються в процесі 

навчання і тренування 

спортсменів бойового хортингу 

□ наочні (показ вправ, демонстрація 

вправ на схемі, макеті, екрані тощо); 

високий  

(3 штуки) 

□ словесні (розповідь, пояснення, 

вказівка, зауваження, переконання, 

бесіда тощо); 

середній 

(2 штуки) 

□ практичні (метод вправ і його 

варіанти: початкове вивчення 

технічних дій у цілому або частинами), 

метод багаторазового повторення 

(перемінний, інтервальний, ігровий, 

магальний тощо). 

низький  

(1 штука) 

8. В Україні та за її межами 

змагання проводяться для 

вікових категорій: 

□ 6–7, 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17, 

18 років; 

високий  

(3 варіанти) 

□ сторше 18 років; середній 

(2 варіанти) 

□ спортсменів ветеранського віку. низький  

(1 варіант) 

9. Перерахуйте основні поняття 

бойового хортингу, хортингу, 

поліцейського хортингу, 

військово-прикладного хортингу 

«хорт», «хортинг», «хортове 

виховання», «хортовий», «тренер», 

«спортсмен», «самозахист», «зброя», 

«розділи змагань», «форма», 

«змагання», «правила» тощо 

високий 

(від 7 понять) 

середній  

(4-6 понять)  

низький  

(1-3 поняття) 
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Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки.  

1. Перераховано нормативно-правові акти, законодавчі документи, що 

регламентують питання щодо розвитку бойового хортингу в закладах освіти. 

Констатуємо, що система оцінки знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти 

в закладах вищої освіти з дисципліни «Фізичне виховання» базується на: Законі 

України «Про фізичну культуру і спорт», Державній програмі розвитку 

фізичної культури і спорту на 2007-2011 рр., указі Президента Україна: від 

16.06.95 № 451/95 зі змінами «Про затвердження Положення про національний 

заклад (установу) України, постанові Кабінету Міністрів України: «Положення 

про державний вищий заклад освіти» від 05.09.1996 № 1074, «Про розроблення 

державних стандартів вищої освіти» від 07.08.1998 № 1247, «Про затвердження 

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 

1998 року № 65 (зі змінами), наказі Міністерства освіти і науки України: 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України» від 08.04.1993 № 93, Листі Міністерства освіти і науки України 

«Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах» від 

25.09.2015 № 1/9–454, Положенні про державні тести і нормативи оцінки 

фізичної підготовленості населення України, Положенні про заліки з фізичного 

виховання та державних стандартів вищої освіти тощо. 

2. Розроблені запитання для анкет дають можливість визначити рівні 

знань контингенту, який опитується щодо проінформованості про бойовий 

хортинг. Анонімність – це один із факторів чесної відповіді, за висновками 

здобувачів вищої освіти (автори даної публікації). 

Передбачена мета публікації – перерахунок нормативно-правових актів, 

законодавчих документів, що регламентують питання щодо розвитку бойового 

хортингу в закладах освіти; розроблення анкет для учнівської та студентської 

молоді, курсантів про бойовий хортинг була досягнена. Результати даних 

експериментів будуть описані в наступних публікаціях, що відобразить 

перспективи подальших досліджень та підтвердить актуальність і своєчасність 

обраної теми. 
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6.7. Zoia Dikhtiarenko, Tetiana Fedorchenko, Tetiana Hrek. Regulatory and legal 

support for the development of Combat horting in educational institutions. 

The scientific work «Regulatory and legal support for the development of Combat 

horting in educational institutions» partially describes the results of experimental 

research, which included a theoretical part (recalculation of regulations, legislation 

governing the development of Combat horting in educational institutions) and 

practical – the development of questionnaires for students, cadets about combat 

horting with answer options and corresponding levels.  

 

6.8. Zoia Dikhtiarenko, Yuriy Shcerbina, Larysa Pustoliakova. The impact of 

information technology and Combat horting on the pupils and students, cadets. 

The authors of the scientific publication investigated the impact of information 

technology and Combat horting on the pupils and students, cadets, which is timely 

and effective during distance learning. Emphasis is placed on the developed classes 

on the subject «Physical Education» by the teaching staff of the department of the 

National Medical University named after O. O. Bogomolets and the Educational and 

scientific institute of special physical and combat training and rehabilitation 

University of the State Fiscal Service of Ukraine. They help to increase motor 

activity in applicants for higher education (for 1-3 courses), distance learning. The 

questions, level definitions and answer options in the questionnaires, which are 

presented in tables 1, 2, are developed. 
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