
Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 8  

 

 

НАШІ АВТОРИ 
 

Бадьора 

Сергій 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальних дисциплін 

та організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 

міліції Університету державної фіскальної служби України,  

Біла  

Вікторія 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника з навчально-

методичної роботи Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України, підполковник податкової 

міліції 

Болтівець 

Сергій 

доктор психологічних наук, професор, завідувач Відділу розвитку 

молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної 

політики України 

Буток  

Олена 

старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України, підполковник податкової 

міліції, майстер спорту України 

Бухтіяров 

Олексій 

кандидат юридичних наук, заступник начальник кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції Університету державної фіскальної служби 

України, підполковник податкової міліції, майстер спорту України, 

учасник бойових дій 

Грищук 

Віктор 

кандидат юридичних наук, начальник кафедри спеціальних дисциплін 

та організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 

міліції Університету державної фіскальної служби України, 

підполковник податкової міліції, майстер спорту України з хортингу, 

учасник бойових дій 

Діхтяренко  

Зоя 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хортингу та реабілітації 

ННІСФБПР Університету ДФС України, старший науковий 

співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу 

життя ІПВ НАПН України, майстер спорту України з хортингу, 

академік міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я 

– «МАКБЕЗ», голова науково-методичної колегії Національної 

федерації бойового хортингу України, член кафедри ЮНЕСКО 

«Превентивна освіта і соціальна політика», голова ГО «Об’єднання 

педагогів і науковців України» 

Довгань 

Надія 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри хортингу та 

реабілітації ННІСФБПР Університету ДФС України 

Єрьоменко  

Вероніка 

майстер спорту України з хортингу, студентка Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця та військової кафедри 

Всеукраїнської військової медичної академії, студентка Навчально-

наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації Університету державної фіскальної служби України, член 

національної збірної команди України з хортингу, чемпіонка України 

з хортингу. 

Єрьоменко  кандидат педагогічних наук, професор кафедри спеціальних 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ 

 
ISSN 2410-5317 

 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА  

ХОРТИНГУ 
 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

Засновано в 2014 р. 

 

Випуск 11 

 

 

 

 

 

 

                           
 

Київ 

Видавець Паливода А. В.  

2019 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 2  

УДК 37.02 : 796.85 (08) 

ББК 74.202 : 75.715                                                                                                

          Т 33 

 

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт  

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук  

(наказ МОН України від 07 жовтня 2015 р. № 1021) 

 

Редакційна колегія: 

Бех І. Д. – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор  

(головний редактор) 

Канішевська Л. В. – доктор педагогічних наук, професор (заступник головного редактора) 

Артюшенко А. О. – доктор педагогічних наук, професор 

Бєлєнька Г. В. – доктор педагогічних наук, професор 

Болтівець С. І. – доктор психологічних наук, професор 

Діхтяренко З. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, голова науково-методичної колегії 

Національної федерації бойового хортингу України, майстер спорту 

України з хортингу 

Єрьоменко Е. А. – кандидат педагогічних наук, Заслужений тренер України, Майстер 

спорту України міжнародного класу, президент Національної федерації 

бойового хортингу України, Заслужений працівник ФК і спорту України 

Зубалій М. Д. – кандидат педагогічних наук 

Коновець С. В. – доктор педагогічних наук, професор 

Круцевич Т. Ю. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

Литвиненко А. М. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

Петрочко Ж. В. – доктор педагогічних наук, професор 

Приступа Є. Н. – доктор педагогічних наук, професор 

Пустолякова Л. М. – кандидат педагогічних наук 

Тимошенко О. В. – доктор педагогічних наук, професор 

Тимчик М. В. – кандидат педагогічних наук, майстер спорту України з хортингу 

Федорченко Т. Є. – доктор педагогічних наук, професор 

Хатько А. В. – кандидат педагогічних наук, майстер спорту України з хортингу 

Чобітько М. Г. – доктор педагогічних наук, професор 

Півоварский Юліуш – почесний професор, PhD, ректор Вищої школи публічної і  

індивідуальної безпеки „Апейрон“ (Польська Республіка) 

Порада Віктор – професор, доктор юридичних наук,  

ректор Вищої школи в Карлових Варах (Чеська Республіка) 

Шортт Джеймс Джордж 

Кастлшортський  

– президент Всесвітньої асоціації особистих охоронців (Ірландія) 

Юрчак Войтех – професор, PhD, Академія збройних сил ген. М. Р. Штефаника в 

Ліптовському Мікулаші (Словацька Республіка) 

 

Рецензенти: 

Волков Л. В. – доктор педагогічних наук, професор 

Єжова О. О. – доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор 

Оржеховська В. М. – доктор педагогічних наук, професор 

Присяжнюк С. І. – доктор педагогічних наук, професор 

Сичов С. О. – доктор педагогічних наук, професор 

 

Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. :  

Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – 279 с. 

 

ISВN 978-966-437-427-6. 

До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, аспірантів, тренерів з бойового хортингу. 

Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне висвітлення шляхів щодо реалізації 

сучасних підходів у теорії і методики бойового хортингу. 

 

УДК 37.02 : 796.85 (08) 

ББК 74.202 : 75.715 

© ІПВ НАПН України 

ISВN 978-966-437-427-6                                                                                              © НФБХУ 

Т 33 

Рекомендовано до друку вченою радою 

Інституту проблем виховання НАПН України 

(протокол № 7 від 27 червня 2019 р.) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 3  

ЗМІСТ  CONTENT  

РОЗДІЛ 1  
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНА 

ПІДГОТОВКА ДОПРИЗОВНОЇ 

МОЛОДІ, КУРСАНТІВ І 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, 

ПРАЦІВНИКІВ СИЛОВИХ 

СТРУКТУР ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО 

ХОРТИНГУ 

MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION 

AND PHYSICAL TRAINING OF PRE-

MILITARY YOUTH, CADETS AND 

MILITARY OFFICERS OF THE 

ARMED FORCES OF UKRAINE 

ANDSECURITY SERVICE 

STRUCTURES OFFICERS BY MEANS 

OF COMBAT HORTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Біла Вікторія, 

Єрьоменко Едуард, 

Грищук Віктор, 

Бухтіяров Олексій 

Бойовий хортинг у програмі навчання і 

професійно-прикладної підготовки 

курсантів правоохоронних 

спеціальностей закладів вищої освіти 

України 

Bila Victoria, 

Yeromenko Eduard, 

Gryshchuk Victor, 

Bukhtiyarov Oleksiy 

Combat horting in the program of 

training and professional and applied 

training of cadets of law enforcement 

specialties of higher education 

institutions of Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Діхтяренко Зоя, 

Єрьоменко Едуард 

Бойовий хортинг – національна 

система підготовки професійних 

захисників України 

Dikhtiarenko Zoya, 

Yeromenko Eduard 

Combat horting is a national system of 

training professional defenders of 

Ukraine 

 

 

 

 

20 

Єрьоменко Едуард 

Бойовий хортинг – національний бренд 

України у світі 

Yeromenko Eduard 

Combat horting is the national brand of 

Ukraine in the world 

 

 

29 

РОЗДІЛ 2  
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, 

РОЗВИТКУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

ЯК НАЦІОНАЛЬНОГО ВИДУ 

СПОРТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО 

ФІЛОСОФСЬКЕ І ПСИХОЛОГІЧНЕ 

ПІДҐРУНТЯ ЯК ВИДУ БОЙОВОГО 

МИСТЕЦТВА 

THE HISTORY OF CREATION AND 

DEVELOPMENT OF COMBAT 

HORTING AS A NATIONAL KIND OF 

SPORT IN UKRAINE, ITS 

PHILOSOPHY AND 

PSYCHOLOGICAL BACKGROUND 

AS A KIND OF MARTIAL ART 

 

 

 

 

 

 

55 

Єрьоменко Едуард  

Витоки та історія розвитку бойового 

хортингу в Україні і за кордоном 

Yeromenko Eduard 

The origin and history of the 

development of combat horting in 

Ukraine and abroad 

 

 

 

55 

Суліма Ігор, 

Єрьоменко Едуард, 

Кукушкін Костянтин, 

Полторацький Сергій 

Бойовий хортинг – національний вид 

спорту і школа підготовки 

українського воїна 

Sulima Igor, 

Yeromenko Eduard, 

Kukushkin Kostiantyn, 

Poltoratskyi Sergiy 

Combat horting is a national sport and 

a school for training Ukrainian soldiers 

 

 

 

 

 

 

71 

Радчук Наталія, 

Єрьоменко Едуард, 

Діхтяренко Зоя 

Українська народна пісня як засіб 

патріотичного виховання козачат, 

джур і спортсменів бойового 

хортингу дитячо-юнацького віку 

Radchuk Natalya, 

Yeromenko Eduard, 

Dikhtiarenko Zoya 

Ukrainian folk song as a means of 

patriotic education of Cossacks, jurors 

and athletes of combat horting of 

children and youth 

 

 

 

 

 

 

83 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 20  

УДК 796.8:37.02:[373/378 

Діхтяренко Зоя, 

Єрьоменко Едуард 

Університет ДФС України, м. Ірпінь 
 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ 

ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті розглядаються питання щодо вдосконалення способів і методів підготовки 

курсантів правоохоронних і військових закладів вищої освіти засобами бойового хортингу до виконання 

завдань професійної діяльності. Необхідність орієнтації процесу фізичної підготовки майбутніх офіцерів 

до виконання військово-професійної діяльності визначається метою і завданнями програми підготовки та 

методиками бойового хортингу. Робиться висновок про те, що планування фізичної підготовки курсантів 

вищих правоохоронних і військових навчальних закладів необхідно будувати з урахуванням етапів їх 

професійної діяльності та раціонального розподілу бюджету часу, виділеного на заняття бойовим 

хортингом, а також беручи до уваги доцільність підсумованого ефекту декількох тренувальних занять. 

Фізична підготовка дозволяє вибірково впливати на виховання морально-вольових і фізичних якостей, 

необхідних співробітникам силових структур у професійній діяльності. Викладено особливості професійно-

прикладної фізичної підготовки курсантів правоохоронних і військових факультетів, які займаються 

бойовим хортингом. На підставі отриманих даних розроблена і експериментально обґрунтована методика 

професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів засобами бойового хортингу. Розглядаються питання 

ціннісних орієнтацій курсантів у сфері фізичної культури, характеру та спрямованості навчального 

матеріалу з бойової та функціональної професійної підготовки, підвищення рівня самосвідомості і 

відповідальності курсантів як суб'єктів освітнього процесу, необхідності формування та виховання 

курсанта як суб'єкта власної фізичної культури і патріотичних цінностей громадянина України. 

Ключові слова: бойовий хортинг, національна система підготовки, захисники України, фізичне 

виховання, спорт, загальна і спеціальна фізична підготовка, фізичний розвиток, спортивна діяльність, 

курсанти, соціалізація, самосвідомість, відповідальність. 

 

Актуальність наукового дослідження. Соціальне середовище грає найважливішу роль у 

становлення різних сфер нашого життя, тому позитивні і негативні прояви, характерні для сучасного 

суспільства, не могли не надати суттєвого впливу на культуру в цілому і на бойовий хортинг, як 

певний різновид діяльності і вид спорту [1; 2; 7–14]. У той же час, в Україні також бойовий хортинг, 

як вид діяльності, в певному сенсі впливає на суспільство, тому можна говорити про взаємовплив 

бойового хортингу і того соціального середовища, в якому він розвивається. У зв'язку з цим дуже 

важливо зрозуміти, що являє собою бойовий хортинг по суті, його роль і місце в українському 

суспільстві, його вплив на формування особистості і на соціально-культурний простір, який є 

частиною нашого буття. Але також треба розібратися в тому, що представляє собою бойовий хортинг 

з позицій культурологічної даності та як явище бойової військової культури нашої нації. 

Настільки ж очевидним є і інший найважливіший висновок з викладеного: аналіз концепцій світу 

вимагає серйозних зусиль. Має бути побудована досить глибока і послідовна філософія миру, 

найважливішою складовою частиною якої має стати діалектика війни і миру в їх історичному 

розвитку, оскільки бойовий хортинг є засобом підготовки воїнів. У той же час проблема філософії 

миру не має бути розчинена в звуженому безпристрасному академізмі, зайве загострена на полеміці 

навколо взаємозв'язків окремих понять, що відносяться до проблематики захисту України від ворогів. 

Бойовий хортинг є поняттям значно ширшим [3; 15–21]. 

Бойовий хортинг є елементом традиційної бойової культури України, а традиційна бойова 

культура є специфічною частиною традиційної народної культури української нації. Бойова культура 

являє собою різні грані універсальної системи, спектр застосування якої дуже широкий: від 

оздоровчих і загальнорозвивальних фізичних вправ до системи підготовки бійців підрозділів 

спеціального призначення. 

Крім того, необхідно особливо відзначити, що український бойовий хортинг – це не тільки 

раціональні методики і техніки бою. Це ще й історія перемог нашої Батьківщини, нашого великого 

українського народу, який так часто був перед загрозою поневолення і знищення, а потім успішно 

протистояв цьому і ставав на шлях відродження. Бойовий хортинг є частиною нашої культури, яку 

ми зобов'язані спільно зберегти і передати нашим нащадкам. 

Виклад основного матеріалу. Бойова культура української нації, провідником якої є бойовий 

хортинг, має на увазі велику частину культури, всередині якої знаходиться бойова традиція і бойове 

мистецтво – як певний технічний пласт, що складається з елементів, включених в традиційну 

культуру. Бойовий хортинг є складовою частиною культури народу, збагаченої античними ідеалами 
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гармонійного розвитку людини. Деякі традиційні для України змагання з бойового хортингу стали 

спортивними дисциплінами. Цінність бойового хортингу полягає в тому, що в ньому відбувається 

гармонійний розвиток тіла і психіки, спосіб підтримки доброго здоров'я і самопочуття. В процесі 

відродження бойових і культурних традиції українців, реалізації національної оздоровчої та виховної 

ідеї в нашій країні важливу роль відіграло козацтво. Ще з давніх часів козацтво утворило потужний 

соціальний організм з військово-демократичним устроєм, який здатний був збройно захистити власні 

політичні та соціально-економічні інтереси. Процес виховання тих часів мав вигляд постійно діючого 

вишколу, до якого були залучені всі представники козацької громади та в першу чергу молодь [4–6]. 

Активне залучення козацтва до формування загальноукраїнської системи освіти, культурного й 

економічного зростання держави відображало зовнішню сторону виховного процесу та було 

результатом дії внутрішнього змісту ідейно-виховної системи. Таким змістом стали козацькі бойові 

та оздоровчі традиції. Козацькі бойові традиції сконцентрували в собі багатовіковий досвід 

української спільноти, дух і звичаї людей, несли в собі здоровий характер, який є природно 

зрозумілим для кожного українця та духовно на генному рівні підтримується кожним патріотом 

держави. Здорові філософські погляди на життя, принципи гігієни тіла, тверезість і відповідальність, 

правила поведінки у колективі, норми суспільної моралі, мета та завдання існування, а також засоби 

їх досягнення надзвичайно чітко та систематизовано передавалися від покоління до покоління у 

вигляді козацьких карбів – коротких речень, що мали форму прислів'я та були частинами великої 

піраміди системи теоретично-практичних і духовних засад, вершину якої складали козацькі перекази, 

вірші, пісні, казки, танці та бойова рухова спадщина у вигляді елементів самозахисту та прийомів 

самооборони, які тепер носять назву – бойовий хортинг. 

Спеціальні зміцнювальні фізичні вправи та технічні елементи рукопашної сутички стали одним із 

головних засобів загартування тіла для вирішення бойових завдань. Мистецтво ведення рукопашної 

сутички передавалося природньо. Кожний козак, який пройшов багаторічний вишкіл на Запорозькій 

Січі, отримав гарт у бойових походах і щоденній козацькій військовій справі, ставав носієм 

передових технічних, гуманітарних і економічно-господарських знань і, саме головне, ставав 

свідомим духовним носієм і захисником української етнічної бойової та культурної традиції. Етнічні 

бойові традиції Запорозької Січі є філософським і виховним фундаментом бойового хортингу як 

реальної бойової системи самовдосконалення особистості. 

Таким чином, вивчення проблеми становлення і розвитку української бойової традиції, 

починаючи з перших згадок про Київську Русь (VI століття) до сучасного стану традиційних видів 

єдиноборств, дозволяє показати неповторність і цінність для української культури бойової традиції 

українського народу [22; 31]. Бойовий хортинг як український вид бойового мистецтва – найдавніша 

військова традиція, невід'ємна частина народної культури, яка обумовлює національний характер. 

Традиційна бойова культура є складовою частиною культури народу, яка, будучи збагаченою 

античними ідеалами гармонійного розвитку людини, породила феномен сучасного спорту, і, хоча 

українські спортсмени давно довели свою перевагу у багатьох видах спорту, лише деякі традиційні 

для України змагання стали спортивними дисциплінами. 

Українська традиційна бойова культура різних століть (VI–XX ст.): сарматська войовнича, 

лицарська Київської Русі, селянська ополченська, військова монастирська, міські бойові варти, 

козача Запорозької Січі та інших січових угруповань, що з’являлися на українських землях і, 

нарешті, військова культура українських підрозділів Радянської армії, висока бойова готовність 

сучасних Збройних Сил України – все це різні грані бойової військової традиції України, все це 

предмет вивчення, відродження, наслідування для сучасної людини. 

Бойова культура має на увазі велику частину всієї культури, всередині якої знаходиться бойовий 

хортинг – бойова традиція і бойове мистецтво як певний технічний пласт, що складається з 

елементів, включених у традиційну воїнську чоловічу і жіночу культуру. До сих пір збереглися різні 

стилі і напрями бойової культури України: сільська боротьба, бойові тренування тощо. Всі вони, 

незважаючи на свою самобутність, мають спільну мету – виховання особистості, що пропагує 

традиції та звичаї народу, моральні установки суспільства, в якому ця традиція живе. Сучасні 

рукопашні сутички, а отже, бойовий хортинг, традиційна бойова культура – це фізична культура 

нашої сильної войовничої нації. Традиційне розуміння бойової культури як прикладної у процесі 

розвитку і модернізації змінилося на самовдосконалення самого себе [23; 32]. 

Отже, бойові традиції українців в історичному контексті є нерозривною частиною загальної 

культури, а сучасна традиційна бойова культура в Україні – це багатофункціональне, багатогранне 

соціально-культурне явище. Ми бачимо, що бойовий хортинг – сучасний напрям української 

традиційної бойової культури не втратив наступності зі змагальною і прикладною традицією бойової 

культури українського народу. Аналізу бойового хортингу відповідає факт неоднакового впливу 

практики українського бойового мистецтва на особистість і соціальну поведінку людини. 
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Очевидно, що усі бойові мистецтва світу, у якій би країні вони не народились, мають спільну мету 

– виховання духовної, моральної, відповідальної особистості, яка поважає традиції, моральні 

установки суспільства, в якому вона живе. Бойовий хортинг є українським видом бойового 

мистецтва, і крім чисто фізичного вдосконалення за допомогою вправ, чималу увагу приділяє 

духовному розвитку людини, залучаючи її до народної філософії, народної культури, дотримання 

звичаєвих норм поведінки. У цьому русі відтворюється глобальне завдання – необхідність знайти 

оптимальні форми співпраці Національної федерації бойового хортингу України і українських 

політичних сил заради досягнення спільної для людської спільноти мети. Мир між народами світу – 

це загальнолюдська цінність, і досягнута вона може бути тільки спільними зусиллями всіх народів 

[24; 30]. У загальному розумінні бойовий хортинг з певними обмеженнями, напевно, можна назвати 

культурним явищем своєї країни, генетичний код якої він у собі несе. Але існує військове розуміння 

духовних цінностей. Наприклад, у свідомості воїна під духовними цінностями розуміється прояв 

честі, звитяги, премудрості, любові до ближнього, чистота душі, але в першу чергу – свобода від 

пристрастей. Існує простий критерій оцінки того чи іншого явища, а саме: що воно дає людині, 

скільки одиниць добра або зла проникне в людину під впливом цього явища, навіщо воно потрібно. 

Якщо, наприклад, одна людина до крові розбиває обличчя іншій людині і стрясає їй мозок, а інші 

люди через це радіють. Що в цій дії більше – добра чи зла? Яка користь людині від такої культури? 

Інша справа, коли людина вимушено травмує або навіть вбиває агресора, виконуючи свій військовий 

обов'язок, службовий або цивільний, захищаючи свій дім від нападників, захищаючи своїх дітей і 

сім’ю. У цьому випадку можна говорити про моральний аспект даного діяння, але вже зовсім в 

іншому контексті – захист України, суспільства, сім'ї, особистості, дитини, літньої людини тощо. 

Культура, у тому числі і бойова культура, має служити людині, створюючи умови для її духовної, 

інтелектуальної і фізичної досконалості, але вона не повинна стояти на службі пристрастей людини 

[33–39]. Разом з тим, до будь-якого культурного явища, в тому числі і до бойового хортингу, треба 

підходити обережно і розважливо, оскільки це «двосічний меч» – ефективна зброя. Література, 

кінематограф, театр, телебачення, спорт та інше можуть бути корисними для людини, а можуть 

принести непоправної шкоди її душі і тілу, оскільки в кожній справі всьому є своя міра. Відомо, що 

основою бойового хортингу як виду спорту є змагальність, а будь-яке змагання пробуджує 

пристрасті, але, разом з тим, у спорті є свої позитивні розвивальні прояви. 

Наприклад, бойовий хортинг, як і будь-яке інше аналогічне, по суті, спортивне єдиноборство, 

явище не аморальне і не злочинне, але надзвичайно силове і небезпечне, з якого боку його не 

розглядай, але при глибокому розумінні справи – явище виховне та естетичне, якщо навколо нього не 

розпалювати пристрастей і не робити зі спортсменів культових героїв. Дуже важливо зрозуміти, що 

результат впливу того чи іншого культурного явища на людину залежить від того, хто буде 

підносити плоди цієї культури. Тому, перш ніж сприйняти їх, треба зрозуміти, від кого це йде, заради 

чого, і чи потрібно це людині для подальшого життя і розвитку. Важливо розібратися в тому, що 

рухає людьми, які несуть цю бойову культуру [25; 29]. 

За останні тридцять років періоду незалежності в України з'явилося безліч шкіл і напрямів 

єдиноборств, об'єднаних терміном «українські стилі», які претендують на українське національне 

коріння. Як правило, вони носять фольклорно-етнографічний характер і у цьому плані не без підстав 

претендують на глибокі, історичні корені. Вони мають власну термінологію і символіку, їх духовною 

основою оголошуються язичництво або православ'я, проголошується їх принципова технічна, 

тактична і психологічна відмінність від східних бойових мистецтв. Насправді в їх основу часто 

покладено найрізноманітніше змішання прийомів вітчизняного та східного походження, а їх творці 

намагаються переносити на український ґрунт традиції іноземних шкіл бойових мистецтв. 

Специфічні риси української бойової культури, нащадком якої вважається бойовий хортинг, 

визначаються в значній мірі тим, що дослідники назвали «характером українського народу». Сучасні 

українські воїни вміють боронити від ворога свою землю, бо є для того приклади попередників, які 

вже багато століть захищали наші багаті території від зовнішніх агресорів і нападників. 

Таким чином, процес передачі бойової традиції українців ніколи не зупинявся, і до числа 

первинних, найбільш фундаментальних і древніх властивостей української сили відносяться: 

мужність і сміливість, стійкість і невтомна лють до підступних ворогів, душевна сила і непохитність 

у найважчих моментах життя країни, всього народу. Ці домінантні риси – одні з найдавніших в 

українській національній самосвідомості, їх конкретний зміст яскраво і потужно проявлявся на всіх 

етапах історії нашої країни. Український дух – це бойові характеристики українського народу. 

Формування української сили тіла і духу залежало багато в чому від українського здорового 

менталітету, який точно визначено в народному прислів'ї: «у здоровому тілі – здоровий дух». 

Володіючи волелюбним характером, український народ багато разів здобував перемогу над 

загарбниками і домагався великих успіхів у мирному будівництві. У народних говірках та прислів'ях 
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знаходять відображення риси українських воїнів: «Краще смерть в бою, ніж ганьба в строю», «Козак 

зрадником не буває», «Воля або смерть». Розглянуті напрями виховної роботи безпосередньо 

пов'язані зі станом людини у звичайний мирний і воєнний час. Ігнорування перерахованих вище 

аспектів веде до різкого погіршення психічного стану у реальному бою і значного зниження 

ефективності бойової діяльності [26; 28]. 

Існування бойового хортингу у сучасному мінливому світі доводить, що ні національно-

культурні, ні філософсько-релігійні, ні соціально-політичні бар'єри не є непереборною перешкодою 

для їх освоєння. Він, як бойове мистецтво нації, входить у повсякденне життя спортсменів, тренерів, 

військових, правоохоронців, і взагалі, бойовий хортинг успішно культивується в різних регіонах 

планети, дає стимули для культурно-спортивного міждержавного обміну і консолідації (міжнародні 

організації, чемпіонати Європи і світу тощо). Накопичений значний позитивний досвід освоєння 

ефективних методик бойового хортингу на демократичній основі, створення сприятливих умов для 

розвитку безлічі шкіл бойового хортингу, все це відкриває перспективи для більш широкого і 

повного використання найбагатших ресурсів бойової традиції України, природного відбору 

найціннішого ресурсу країни – сильної, активної і талановитої молоді. 

Процес можливої втрати початкової цілісності традиції бойового хортингу може бути пов'язаний з 

посиленням західних впливів на кожен з названих напрямів. Так, наприклад, відокремлення бойового 

хортингу від військової підготовки веде до нехтування духовно-моральними основами і засадами 

воїнської традиції українського народу. В результаті рукопашна підготовка може бути вироджена в 

голу техніку «для службового користування», а часом, і просто в техніку вбивства. Бойовий хортинг, 

як феномен військово-прикладної культури української нації, який надає на спортивну молодь, 

мабуть, найсильніший вплив, у такому разі може сприяти перетворенню підготовчих заходів у 

видовищні масові шоу, тісно зближуючись з політикою і бізнесом. 

В одних випадках бойові види спортивних єдиноборств набувають умовно-ігрового характеру і 

втрачають специфіку як бойові мистецтва. Але бойовий хортинг позиціонує себе як національний 

професійно-прикладний вид спорту і ефективна виховна система молоді, тому має стояти на позиції 

корисного служіння народу України. В інших випадках, навпаки, в професійному спорті отримують 

розвиток стилі єдиноборств, що не пов'язані з військовою традицією [40–43]. На сучасному етапі 

розвитку традиції бойових мистецтв в умовах взаємодії різних культур, багато в чому втрачається їх 

історико-культурна цілісність і однорідність. Поряд зі збереженням (відродженням) традиційного 

статусу ряду мистецтв на їх основі відокремлюються східні та західні види спортивних єдиноборств, 

з'являються їх суто чужорідні спортивні модифікації, що зберігають лише зовнішню схожість зі 

своїми видовими і стильовими прототипами. 

Одночасно відбувається розгалуження і розшарування самих традиційних систем. Крім 

спортивно-змагальної складової, самостійне значення набуває бойовий хортинг і його оздоровча 

частина – лікувально-оздоровча гімнастика, спортивно-оздоровчі методики адаптуються для занять з 

жінками, дітьми, особами похилого віку тощо. В цих умовах відбувається поляризація 

демократичних і елітарних тенденцій в освоєнні бойового хортингу, як культурної спадщини 

української нації [27]. 

Висновки. Отже, бойовий хортинг як сучасна традиційна бойова культура України – це 

багатофункціональне, багатогранне соціально-культурне явище. Сучасний напрям української 

традиційної бойової культури не втратив наступності від змагальної і прикладної культури 

українського народу. Аналізу сучасних єдиноборств України відповідає факт неоднакового впливу 

практики різних видів єдиноборств на особистість і соціальну поведінку людини. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та впровадженні навчальних програм 

з бойового хортингу для курсантів відомчих закладів вищої освіти військової та правоохоронної 

спрямованості із застосуванням методик підвищення професійно-прикладної та функціональної 

підготовки. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Бадьора С. М. Бойовий хортинг у впровадженні науково-методичної літератури з рекреації і фізичної 

реабілітації спортсменами підліткового та студентського віку / С. М. Бадьора, Е. А. Єрьоменко, М. В. Тимчик, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 190–199. 

2. Біла В. Р. Бойовий хортинг у програмі навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів 

правоохоронних спеціальностей закладів вищої освіти України / В. Р. Біла, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук, 

О. А. Бухтіяров // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – С. 6–19. 

3. Бойко В. Ф. Бойовий хортинг та психологічні особливості підготовки спортсменів / В. Ф. Бойко, 

З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 46–55. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 24  

4. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, 

З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 104–112. 

5. Болтівець С. І. Бойовий хортинг як засіб виховання справедливості в молодших школярів у процесі 

гурткових занять / С. І. Болтівець, Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 148–

160. 

6. Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг – система національно-патріотичного виховання дітей та молоді / 

О. А. Бухтіяров, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 61–70. 

7. Діхтяренко З. М. Бойовий хортинг та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів 

молодшого шкільного віку / З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 6–18. 

8. Діхтяренко З. М. Бойовий хортинг у комплексі навчально-виховних засобів загальноосвітньої школи / 

З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 6–21. 

9. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі фізичного виховання студентів і курсантів / Е. А. Єрьоменко, 

В. В. Чмелюк , В. Р. Біла, В. Л. Грищук // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. 

(голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 52–60. 

10. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як ефективний засіб військово-патріотичного виховання школярів і 

студентів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – 

К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 31–39. 

11. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб оптимізації функціональної підготовки студентів і курсантів 

спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – 

С. 19–33. 

12. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Едуард Анатолійович Єрьоменко. – К., 2016. – 222 с. 

13. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим 

хортингом. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. –  

Вип. 10 (118) 19. – С. 49–56. 

14. Єрьоменко Е. А. Виховна система бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. 

наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 156–171. 

15. Єрьоменко Е. А. Виховний потенціал та філософська основа бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 147–157. 

16. Єрьоменко Е. А. Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за 

результатами даних ехокардіографії / Е. Єрьоменко, В. Чибісов, О. Говоруха, Ю. Рейдерман // Теорія і методика 

хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 92–103. 

17. Єрьоменко Е. А. Всесвітнє українське земляцтво та діаспора у сприянні розвитку бойового хортингу 

/ Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 56–79. 

18. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді 

засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : 

зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 10 (80) 16. – С. 38–44. 

19. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які 

займаються бойовим хортингом. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 11 (119) 19. С. 71–79. 

20. Єрьоменко Е. А. Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у процесі 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. 

наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 112–121. 

21. Єрьоменко Е. А. Медико-фізіологічні чинники самоконтролю за фізичним навантаженням на 

тренуваннях з бойового хортингу у процесі виховання фізичної культури студентів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – 

С. 123–134. 

22. Єрьоменко Е. А. Морально-психологічне супроводження спортсменів бойового хортингу в стресових 

ситуаціях у процесі змагань / Е. А. Єрьоменко, Т. Є. Федорченко, З. М. Діхтяренко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – 

С. 139–146. 

23. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма факультативу для учнів старших класів «Бойовий хортинг» / 

Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 172–183. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 25  

24. Єрьоменко Е. А. Силова підготовка школярів 14–17 років на уроках фізичної культури з елементами 

бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, С. І. Болтівець, І. В. Суліма, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 158–

165. 

25. Єрьоменко Е. А. Система фізичного виховання спортсменів бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 187–205. 

26. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 

227 с. 

27. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2017. 440 с. 

28. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді на заняттях 

хортингом у навчальних закладах / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 6. – С. 115–123. 

29. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е.А. Єрьоменко. – К. : 

Паливода А. В., 2014. – 1064 с. 

30. Зубалій Н. П. Психологічні та соціальні основи виховання особистості у системі бойового хортингу / 

Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 122–129. 

31. Івашковський В. В. Психомоторика та психо-фізіологічні особливості підготовки спортсменів бойового 

хортингу / В. В. Івашковський, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 130–138. 

32. Литвиненко А. М. Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку 

/ А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко, О. І. Остапенко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 214–222. 

33. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу 

(проект) / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика 

хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 5. – С. 17–34. 

34. Остапенко О. І. Бойовий хортинг як засіб формування в школярів фізичних здібностей як основи 

тверезого способу життя в майбутній життєдіяльності / О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, Е. А. Єрьоменко, 

М. В. Тимчик // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 166–172. 

35. Острянська О. А. Бойовий хортинг у впровадженні творчих здобутків передового регіонального 

педагогічного досвіду формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у театралізованій 

діяльності з використанням хортинг-ляльок / О. А. Острянська, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: 

зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 173–186. 

36. Параниця С. П. Бойовий хортинг – фундаментальний осередок воїнських традицій української землі. / 

С. П. Параниця, Е. А. Єрьоменко, Г. А. Коломоєць, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 102–111. 

37. Петрочко Ж. В. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів / 

Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 34–45. 

38. Петрочко Ж. В. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / Ж. В. Петрочко, 

Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2016. – 544 с. 

39. Присяжнюк С. І. Бойовий хортинг та проблема активного відпочинку спортсменів у різні вікові періоди / 

С. І. Присяжнюк, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 206–218. 

40. Сичов С. О. Бойовий хортинг та особливості оптимізації управління атлетичним тренуванням у процесі 

спортивної діяльності / С. О. Сичов, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 219–225. 

41. Федорченко Т. Є. Бойовий хортинг як засіб національно-патріотичного виховання і фізичної підготовки 

школярів, студентської та курсантської молоді / Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 80–87. 

42. Savchenko, Anatoliy; Yeromenko, Eduard. Combat horting – educational practice for young people. Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць. К. : Паливода А. В. 2017. Вип. 8. С. 88–95. 

43. Griban, G., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., 

Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019). Dynamics of psycho-emotional state and individual 

psychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporaneos: 

Educacion, Politica y Valores. Ao: VII, Numero: Edicion Especial, Articulo no.:113, Periodo: Diciembre, 2019. 

REFERENCES 
1. Badiora, S. М., Yeromenko, E. A., Tymchyk, M. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

vprovadzhenni naukovo-metodychnoi literatury z rekreatsii i fizychnoi reabilitatsii sportsmeniv pidlitkovoho ta 

studentskoho viku [Combat horting in the introduction of scientific and methodological literature on recreation and 

physical rehabilitation by adolescent and student athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 9 (pp. 190–199). Kyiv: Palyvoda A. V. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 26  

2. Bila, V. R., Yeromenko, E. A., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, О. А. Boyovyi khortyng u program navchannia і 

profesiyno-prukladnoi pidgotovky kursantiv pravookhoronnykh spetsialnostei zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy [Combat 

horting in the program of training and professional and applied training of cadets of law enforcement specialties of 

higher education institutions of Ukraine]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 11 (pp. 6–19). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

3. Boyko, V. F., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta psykhologichni osoblyvosti 

pidgotovky sportsmeniv [Combat horting and psychological features of training athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 46–55). Kyiv: Palyvoda A. V. 

4. Boyko, V., Malynskyi, I., Yeromenko, E., & Dikhtiarenko, Z. (2017). Development of power qualities in 

students-hortingists. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 7 (pp. 104-112). Kyiv: Palyvoda A. V. 

5. Boltivets, S. І., Yeromenko, E. A., Ostrianska, О. А., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng yak zasib 

vykhovannia spravedlyvosti v molodshykh shkoliariv u protsesi hurtkovykh zaniat [Combat horting as a means of 

educating justice in junior high school students in the process of group classes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 148–160). Kyiv: Palyvoda A. V. 

6. Bukhtiyarov, О. А., Yeromenko, E. A., Butok, О. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – systema 

natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditey ta molodi [Combat horting is a system of national-patriotic education of 

children and youth]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 61–70). Kyiv: Palyvoda A. V. 

7. Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta znachennia patriotychhykh tsinnostei u 

protsesi vykhovannia sportsmeniv molodshoho shkilnogo viku [Combat horting and the importance of patriotic values in 

the process of educating athletes of primary school age]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 

(pp. 6–18). Kyiv: Palyvoda A. V. 

8. Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2018). Boyovyi khortyng u kompleksi navchalno-vykhovnykh zasobiv 

zagalnoosvitnioi shkoly [Combat horting in the complex of educational means of secondary school]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 6–21). Kyiv: Palyvoda A. V. 

9. Yeromenko, E. A., Chmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryschuk ,V. L. (2018). Boyovyi khortyng u systemi fizychnogo 

vykhovannia studentiv i kursantiv [Combat horting in the system of physical education of students and cadets]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 52–60). Kyiv: Palyvoda A. V. 

10. Yeromenko, E. A. (2018). Boyovyi khortyng yak efektyvnyi zasib viyskovo-patriotychnoho vykhovannia 

shkoliariv i studentiv [Combat horting as an effective means of military-patriotic education of schoolchildren and 

students]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 31–39). Kyiv: Palyvoda A. V. 

11. Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib optymizatsii funktsionalnoi pidgotovky studentiv I 

kursantiv spetsializovanykh zakladiv vyschoi osvity ta spivrobitnykiv pravookhoronnykh organiv [Combat horting as a 

means of optimizing the functional training of students and cadets of specialized higher education institutions and law 

enforcement officers]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 19–33). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

12. Yeromenko, E. А. (2016). Education of persistence in 6–7-year-old schoolchildren during horting training: PhD 

dissertation. Kyiv: Palyvoda A. V. 222 p. 

13. Yeromenko, E. A. (2019). Vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovya studentiv u protsesi zanyat boyovym 

khortyngom [Education of physical culture and basics of students' health in the process of combat horting] Scientific 

journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of 

physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K .: Publishing house of National Pedagogical 

Dragomanov University. – Issue. 10 (118) 19. – P. 49–56. 

14. Yeromenko, E. A. (2018). Vykhovna systema boyovogo khortyngu [Educational system of combat horting]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 156–171). Kyiv: Palyvoda A. V. 

15. Yeromenko, E. A. (2017). Vykhovnyi potentsial ta filosofska osnova boyovogo khortyngu [Educational potential 

and philosophical basis of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 147–

157). Kyiv: Palyvoda A. V. 

16. Yeromenko, E., Chybisov, V., Hovorukha, O., Reiderman, Y. (2015). Vplyv zdorovya na biomekhanichni 

pokaznyky sertsia sportmmeniv vyschoi kvalifikatsii za rezultatamy danykh ekhokardiografii [The impact of health on 

the biomechanical parameters of the heart of highly qualified athletes according to the results of echocardiography] In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 4. (pp. 92–103). Kyiv: Palyvoda A. V. 

17. Yeromenko, E. A. (2017). Vsesvitnie ukrainske zemliatstvo ta diaspora u spryianni rozvytku boyovogo 

khortyngu [World Ukrainian fellowship and diaspora in promoting the development of combat horting]. In Bekh, I. 

D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 56–79). Kyiv: Palyvoda A. V. 

18. Yeromenko, E. A. (2016). Zasady formuvannya tsinnostei zdorovogo zhyttya uchnivskoi ta studentskoi molodi 

zasobamy khortyngu [Principles of forming the values of a healthy life of pupils and students by means of horting] 

Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical 

problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing house of National 

Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 10 (80) 16. – P. 38–44. 

19. Yeromenko, E. A. (2019). Znachymist tsinnostei fizychnoi kultury ta osnov zdorovya dlya studentiv i kursantiv, 

yaki zaymayutsya boyovym khortyngom [Importance of values of physical culture and bases of health for students and 

cadets who are engaged in combat horting] Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris 

No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K .: 

Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 11 (119) 1. – P. 71–79. 

20. Yeromenko, E. A. (2017). Medyko-biologichni ta morfofunktsionalni osoblyvosti boyovogo khortyngu u protsesi 

vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovia studentiv [Medico-biological and morphofunctional features of combat 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 27  

horting in the process of educating physical culture and basics of student health]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 112–121). Kyiv: Palyvoda A. V. 

21. Yeromenko, E. A. (2018). Medyko-fiziolohichni tsinnyky samokontrolyu za fizychnym navantazhenniam na 

trenuvanniakh z boyovogo khortyngu u protsesi vykhovannia fizychnoi kultury studentiv [Medical and physiological 

factors of self-control over physical activity during combat horting training in the process of educating students' physical 

culture]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 123–134). Kyiv: Palyvoda A. V. 

22. Yeromenko, E. A., Fedorchenko, T. Y., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Moralno-

psykhologichne suprovodzhennia sportsmeniv boyovogo khortyngu v stresovykh sytuatsiyakh u protsesi zmagan [Moral 

and psychological support of combat horting athletes in stressful situations during competitions]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 139–146). Kyiv: Palyvoda A. V. 

23. Yeromenko, E. A. (2018). Navchalna prohrama fakultatyvu dlia uchniv starshykh klasiv «Boyovyi khortyng» 

[Elective curriculum for high school students «Combat Horting»]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka 

khortyngu: Issue 9 (pp. 172–183). Kyiv: Palyvoda A. V. 

24. Yeromenko, E. A., Boltivets, S. І., Sulima, І. V., Yeromenko, V. E. (2017). Sylova pidgotovka shkoliariv 14–17 

rokiv na urokakh fizychnoi kultury z elementamy boyovogo khortyngu [Strength training of schoolchildren aged 14–17 

in physical education lessons with elements of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 8 (pp. 158–165). Kyiv: Palyvoda A. V. 

25. Yeromenko, E. A. (2017). Systema fizychnoho vykhovannia sportsmeniv boyovogo khortyngu [The system of 

physical education of combat horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 

187–205). Kyiv: Palyvoda A. V. 

26. Yeromenko, E. A. (2009). Тrenuvannia v khortynhu [Training in Horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

27. Yeromenko, E. А. (2017). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi molodi zasobamy khortynhu 

[Formation of values of a healthy life of student's youth by means of horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. p. 440. 

28. Yeromenko, E. A. (2016). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi ta studenskoi molodi na 

zaniattiakh khortynhom u navchalnykh zakladakh [Formation of values of healthy life of schoolchildren and student 

youth at Horting classes in educational institutions]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu: Issue 6 (pp. 

115–123). Kyiv: Palyvoda A. V. 

29. Yeromenko, E. А. (2014). Khortynh – natsionalnyi vyd sportu Ukrainy [Horting – the national sport of Ukraine]. 

Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian]. 

30. Zubaliy, N. P., Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2017). Psykhologichni ta sotsialni osnovy 

vykhovannia osobystosti u systemi boyovogo khortyngu [Psychological and social bases of personality education in the 

system of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 122–129). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

31. Ivashkovskyi, V. V., Yeromenko, E. A. (2017). Psykhomotoryka ta psykho-fiziologichni osoblyvosti pidgotovky 

sportsmeniv boyovogo khortyngu [Psychomotor skills and psycho-physiological features of training of combat horting 

athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 130–138). Kyiv: Palyvoda A. V. 

32. Lytvynenko, А. М., Yeromenko, E. A., Ostapenko, О. І, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

metodytsi vdoskonalennia sylovykh yakostei sportsmeniv riznoho viku [Combat horting in the method of improving the 

strength of athletes of different ages]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 214–222). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

33. Orzhekhovska, V., Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., & Melnyk, O. (2016). Kontseptsiia 

natsionalnoi filosofii vykhovannia ditei ta molodi v Ukraini na zasadakh khortynhu (proekt) [The concept of national 

philosophy of education of children and youth in Ukraine on the basis of Horting (project)]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 5 (pp. 17–34). Kyiv: Palyvoda A. V. 

34. Ostapenko, О. І, Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Tymchyk, М. V. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib 

formuvannia v shkoliariv fizychnykh zdibnostei yak osnovy tverezogo sposobu zhyttia v maybutniy zhyttediyalnosti 

[Combat horting as a means of forming physical abilities in schoolchildren as the basis of a sober lifestyle in future life]. 

In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 166–172). Kyiv: Palyvoda A. V. 

35. Ostrianska, О. А., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng u vprovadzhenni tvorchykh zdobutkiv peredovogo 

regionalnogo pedagogichnogo dosvidu formuvannia u starshykh doshkilnykiv sotsialno-komunikatyvnykh umin u 

teatralizovaniy diyalnosti z vykorystanniam khortyng-lialiok [Combat horting in the implementation of creative 

achievements of advanced regional pedagogical experience in the formation of senior preschoolers' social and 

communicative skills in theatrical activities with the use of horting puppets]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 173–186). Kyiv: Palyvoda A. V. 

36. Paranytsia, S. P., Yeromenko, E. A., Kolomoyets, H. А,, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – 

fundamentalnyi oseredok voinskykh tradytsiy ukrainskoi zemli [Combat horting is a fundamental center of military 

traditions of the Ukrainian land]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 102–111). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

37. Petrochko, Zh. V., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia patriotyzmu u shkoliariv i 

studentiv [Combat horting as a means of educating patriotism in schoolchildren and students]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 34–45). Kyiv: Palyvoda A. V. 

38. Petrochko, Zh. V. & Yeromenko, E. A. (2016). Khortynh – shkola syly і tchesti yunoho ukraintsia [Horting is the 

school of power and honor of young Ukrainian]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

39. Prysiazhniuk, S. І., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta problema aktyvnogo vidpochynku 

sportsmeniv u rizni vikovi periody [Combat horting and the problem of active recreation of athletes at different ages]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 206–218). Kyiv: Palyvoda A. V. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 28  

40. Sychov, S. О., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta osoblyvosti optymizatsii upravlinnia atletychnym 

trenuvanniam u protsesi sportyvnoi diyalnosti [Combat horting and features of optimization of athletic training 

management in the process of sports activity]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 219–

225). Kyiv: Palyvoda A. V. 

41. Fedorchenko, T. Y., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Boyovyi khortyng yak 

zasib natsionalno-patriotychnoho vykhovannia i fizychnoi pidgotovky shkoliariv, studentskoi ta kursantskoi molodi [Combat 

horting as a means of national-patriotic education and physical training of schoolchildren, students and cadets]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 80–87). Kyiv: Palyvoda A. V. 

42. Savchenko, Anatoliy; Yeromenko, Eduard. (2017). Combat horting – educational practice for young people. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 88–95). Kyiv: Palyvoda A. V. 

43. Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., 

Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019). Academic performance and mental capacity of cadets engaged 

in sports during studies. Revista Dilemas Contemporaneos: Educacion, Politica y Valores. Ano: VII, Numero: Edicion 

Especial, Articulo no.: 23, Periodo: Octubre, 2019. 
 

Dikhtiarenko Zoya, Yeromenko Eduard 
Combat horting is a national system of training professional defenders of Ukraine 
Анотація. The article considers the issues of improving the ways and methods of training cadets of law 

enforcement and military institutions of higher education by means of combat horting to perform the tasks of 
professional activity. The need to orient the process of physical training of future officers to perform military-

professional activities is determined by the purpose and objectives of the training program and methods of 
combat horting. It is concluded that the planning of physical training of cadets of law enforcement and military 

schools should be based on the stages of their professional activities and the rational distribution of the budget 

allocated for combat horting, as well as taking into account the feasibility of the summary effect of several 
training sessions. Physical training allows you to selectively influence the education of moral and volitional 

and physical qualities needed by law enforcement officers in their professional activities. Peculiarities of 

professional and applied physical training of cadets of law enforcement and military faculties engaged in 

combat horting are described. On the basis of the received data the technique of professionally-applied 

physical training of cadets by means of combat horting is developed and experimentally substantiated. The 
value orientations of cadets in the field of physical culture, the nature and direction of educational material on 

combat and functional training, raising the level of self-awareness and responsibility of cadets as subjects of 

the educational process, the need to form and educate cadets as a subject of their own physical culture and 
patriotic values. a citizen of Ukraine. 

Ключові слова: combat horting, national training system, defenders of Ukraine, physical education, 

sports, general and special physical training, physical development, sports activity, cadets, socialization, self-
awareness, responsibility. 

 

Діхтяренко Зоя, Єрьоменко Едуард 
Бойовий хортинг – національна система підготовки професійних захисників України 
Анотація. В статье рассматриваются вопросы совершенствования способов и методов подготовки 

курсантов правоохранительных и военных высших учебных заведений средствами боевого хортинга к 

выполнению задач профессиональной деятельности. Необходимость ориентации процесса физической 

подготовки будущих офицеров к выполнению военно-профессиональной деятельности определяется целью и 

задачами программы подготовки и методиками боевого хортинга. Делается вывод о том, что 

планирование физической подготовки курсантов высших правоохранительных и военных учебных заведений 

необходимо строить с учетом этапов их профессиональной деятельности и рационального распределения 

бюджета времени, выделенного на занятия боевым хортингом, а также принимая во внимание 

целесообразность суммированного эффекта нескольких тренировочных занятий. Физическая подготовка 

позволяет избирательно воздействовать на воспитание морально-волевых и физических качеств, 

необходимых сотрудникам силовых структур в профессиональной деятельности. Изложены особенности 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов правоохранительных и военных 

факультетов, которые занимаются боевым хортингом. На основании полученных данных разработана и 

экспериментально обоснована методика профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

средствами боевого хортинга. Рассматриваются вопросы ценностных ориентаций курсантов в сфере 

физической культуры, характера и направленности учебного материала по боевой и функциональной 

профессиональной подготовке, повышения уровня самосознания и ответственности курсантов как 

субъектов образовательного процесса, необходимости формирования и воспитания курсанта как субъекта 

собственной физической культуры и патриотических ценностей гражданина Украины. 

Ключові слова: боевой хортинг, национальная система подготовки, защитники Украины, физическое 

воспитание, спорт, общая и специальная физическая подготовка, физическое развитие, спортивная 

деятельность, курсанты, социализация, самосознание, ответственность. 
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