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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

Актуальність наукового дослідження. У сучасних умовах 

співробітникам правоохоронних органів та інших правоохоронних органів 

доводиться знати великий арсенал прийомів самозахисту та особистої безпеки в 

різних екстремальних ситуаціях, які несподівано виникають. У процесі пошуку, 

переслідування і силового затримання правопорушників та злочинців 

співробітники виконують різні складно-координаційні рухові дії [1–5]. Все це 

вимагає від них прояву винахідливості, швидкості реакції, здатності до 

концентрації і переключення уваги, просторової, тимчасової, динамічної 

точності рухів. 

При застосуванні прийомів бойового хортингу до правопорушників 

потрібно не тільки хороший стан здоров'я, високий рівень психологічної 

готовності, а й бездоганне і точне виконання професійних умінь і навичок, що 

базуються на відповідному рівні фізичної підготовленості і працездатності у 

службовій діяльності. Сьогодні злочинність стає все більш значущою загрозою 

для безпеки співробітників правоохоронних органів. 

Виклад основного матеріалу. Захистити себе від нападів злочинця при 

затриманні, забезпечити особисту безпеку – одне з головних завдань 
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співробітника при виконанні своїх посадових обов'язків. Нові реалії 

злочинності проявляються в необґрунтованій жорстокості, супроводжуються 

нанесенням величезної кількості ударів як руками і ногами, так і з 

застосуванням холодної та вогнепальної зброї. Сьогодні співробітник 

правоохоронних органів повинен в будь-який час і в будь-якому місці мати при 

собі дозволені законом засоби особистої безпеки, а також впевнено володіти 

основними навичками активної протидії нападаючому і затримання злочинця. 

Все це висуває підвищені вимоги до вибору техніки для вивчення, здатної 

допомогти співробітнику зберегти життя і здоров'я, як своє, так і громадян, які 

зазнали нападу. Для цього в Україні засновано національний професійно-

прикладний вид спорту правоохоронних органів України бойовий хортинг [6]. 

Реформування системи правоохоронних органів України, війна на Сході 

України в Донецькій та Луганській областях, непроста політична й економічна 

ситуація в країні, – тягнуть за собою ще більш підвищені вимоги до 

співробітників правоохоронних органів, і як наслідок – необхідність суттєвої 

модернізації системи фізичної підготовки курсантів освітніх установ 

правоохоронних органів України. Це ще пов'язано з тим, що рівень професійно-

прикладної фізичної підготовленості випускників освітніх установ 

правоохоронних органів України відрізняється від тих реалій, з якими 

стикається вчорашній курсант у службовій діяльності. 

Перш ніж говорити про шляхи підвищення якості професійно-прикладної 

фізичної підготовки (ППФП) курсантів на заняттях з фізичної підготовки в 

частині освоєння бойового хортингу – національного професійно-прикладного 

виду спорту України, необхідно визначити теоретичну основу організації 

професійно-прикладної фізичної підготовки в загальному контексті. У науково-

методичній літературі є різні думки з питання змісту поняття ППФП. Багато 

фахівців бойового хортингу розглядають ППФП як вид фізичного виховання, 

спеціалізований стосовно до вимог професії правоохоронця. 
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В основу такого трактування покладені дві ознаки: належність ППФП до 

фізичного виховання (становить його різновид) і професійна спрямованість 

цього виду фізичного виховання. 

Інша точка зору – ППФП є спеціалізованим видом фізичного виховання, 

спрямованим на досягнення оптимальної, стосовно до вимог професії, фізичної 

підготовленості та її підтримки, ефективним засобом сприяння професійному 

становленню та розвитку особистості [9–12]. Під ППФП розуміється 

спеціалізований педагогічний процес із застосуванням певних форм, засобів і 

методів фізичного виховання, які в оптимальному об’ємі забезпечують 

розвиток і вдосконалення психічних і фізичних якостей, рухових навичок і 

функцій організму, відповідно до вимог тієї чи іншої професії. 

Тлумачний словник спортивних термінів (1993 р.) трактує ППФП як 

спрямоване використання засобів фізичної культури з метою формування 

рухових умінь і навичок, що сприяють освоєнню професії та розвитку 

професійно важливих здібностей. Під ППФП також розуміється – процес 

навчання, який збагачує індивідуальний фонд професійно корисних рухових 

умінь і навичок, виховання фізичних і безпосередньо пов'язаних з ними 

здібностей, від яких прямо або побічно залежить професійна дієздатність. 

На погляд фахівців бойового хортингу, така розбіжність у визначенні 

поняття ППФП слід шукати саме у відмінності змісту, умов і характеру 

професійної діяльності. 

До випускників освітніх установ правоохоронних органів України 

пред'являються особливі вимоги до фізичної підготовленості. Якщо говорити 

про ППФП в частині навчання бойовому хортингу, то можна сказати, що це є 

сукупністю засобів фізичної культури і спорту, спрямованих на підготовку 

курсанта до професійної службової діяльності [7]. 

Бойовий хортинг, як прикладна дисципліна і елемент ППФП – має 

достатній ступінь розробленості, яка відображена і експериментально 

перевірена в наукових дослідженнях. Однак, подальші перспективи розвитку 

професійно-прикладної фізичної підготовки безпосередньо залежать від 
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вдосконалення якості навчання і модернізації його змісту на заняттях з фізичної 

підготовки засобами бойового хортингу в освітніх установах України та 

підрозділах правоохоронних органів. 

В даний час існують проблеми в підготовці курсантів і слухачів освітніх 

установ правоохоронних органів України, а також співробітників діючих 

підрозділів силових структур держави. Випускники, при здійсненні практичної 

службової діяльності мають труднощі із застосуванням прийомів бойового 

хортингу. Ця проблема може виникнути при припиненні злочинів і 

адміністративних правопорушень, як у частині затримання правопорушників, 

так і при захисті від застосування насильства по відношенню до громадян і 

співробітника правоохоронних органів. Ці труднощі виникають у зв'язку з 

обмеженим статусом бойового хортингу в процесі навчання, що є лише 

тематичним розділом фізичної підготовки [8]. 

Висновок. Таким чином, навчання елементам захисту, звільнення і 

протидії правопорушникам має базуватися на дидактичних принципах 

навчання, таких, як принцип послідовності, при якому кожне нове заняття 

проходить з використанням нових завдань зі структурою дій, що 

ускладнюється, починаючи від вивчення дій з одним партнером і поступово 

доводячи їх кількість до трьох і більше. Що стосується новизни тренувальних 

занять з бойового хортингу, то в процесі їх проведення можливе застосування 

різного одягу, в кінцевому підсумку можна використовувати повсякденний 

гардероб аж до зимового варіанту. Вивченню підлягає техніка протидії 

злочинцю не тільки стоячи на ногах, але і на землі, перебуваючи в положенні 

партеру. 

Одним з ефективних засобів, яке в повній мірі відповідає всім наведеним 

вище вимогам, що пред'являються до успішної реалізації навичок рукопашної 

сутички на практиці, є система бойового хортингу. Аналіз основних технік 

бойового хортингу показав, що цей вид є оптимальним, він простий – у 

вивченні, і реальний – у застосуванні. У ньому широко використовується 

різноманітна холодна зброя, короткі і довгі палиці, мотузки, пояси, ремінь тощо 
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– всі ці предмети можуть виявитися в особистих речах або перебувати поруч у 

момент нападу або затримання злочинця. 

Перспективи подальшого дослідження Подальша робота з питань 

підготовки співробітників правоохоронних органах засобами бойового 

хортингу полягає у вивченні педагогічних умов підвищення рівня професійно-

прикладної готовності, що буде у констатувальному та формувальному 

експериментах детальніше конкретизовано в результатах дослідження. 
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