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Анотація. У статті досліджується професійно-прикладна фізична підготовка 

курсантів і співробітників правоохоронних органів на основі бойового хортингу, як один із 

напрямів системи фізичного виховання, яка покликана формувати прикладні знання, 

морально-вольові якості, рухові вміння та навички, що сприяють розвитку об'єктивної 

готовності курсантів освітніх установ правоохоронних органів України до ефективного 

виконання ними службових обов'язків в якості співробітників правоохоронних органів. 

Ключові слова: правоохоронні органи, бойовий хортинг, курсанти спеціальна підготовка, 

психологічна підготовка, професійно-прикладна підготовка, фізична підготовка. 

 

Актуальність наукового дослідження. У сучасних умовах співробітникам поліції 

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. Все це вимагає від них прояву винахідливості, швидкості реакції, здатності 

до концентрації і переключення уваги, просторової, тимчасової, динамічної точності 

рухів [1–12; 19–28]. 

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 поліції.  
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На цьому тлі – зростають вимоги, що пред'являються до морально-психічної і 

фізичної підготовленості співробітників органів внутрішніх справ, готовності до 

самозахисту та затримання осіб, які вчинили злочини і адміністративні 

правопорушення [13]. 

Захистити себе від нападів злочинця при затриманні, забезпечити особисту безпеку 

– одне з головних завдань 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 поліції 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. 

Виклад основного матеріалу. Реформування системи правоохоронних органів 

України, війна на Донбасі, 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 професійно-

прикладної 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. 

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 [14–18]. 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. 
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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.  

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 вдосконалення якості навчання і 

модернізації його змісту на заняттях з фізичної підготовки засобами бойового 

хортингу в освітніх установах України. 

В даний час існують проблеми в підготовці курсантів і слухачів освітніх установ 

правоохоронних органів України. 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 поліції [29–38]. 

Ці труднощі виникають у зв'язку з обмеженим статусом бойового хортингу в процесі 

навчання, що є лише тематичним розділом фізичної підготовки.  

Також більшість курсантів і слухачів освітніх установ правоохоронних органів 

України, не мають достатньої попередньої підготовки в будь-яких спортивних 

єдиноборствах, що істотно ускладнює процес їх навчання бойовому хортингу. 

Сьогодні фахівці відзначають низький рівень професійно-фізичної готовності 

випускників освітніх установ правоохоронних органів України та закликають до 

модернізації і підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Бойовий хортинг – без перебільшень, претендує на те, щоб бути основним розділом 

програми професійно-прикладної фізичної підготовки в освітніх організаціях 

правоохоронних установ України, він націлений на формування тактико-технічної та 

психо-фізичної готовності курсантів. 

Бойовий хортинг – являє собою ефективний прикладний вид службово-бойової 

діяльності співробітників поліції в ближньому бою зі злочинцями. Отже, бойовий 

хортинг – це різновид ближнього бою із застосуванням противниками вогнепальної, 

холодної зброї, а також підручних засобів і прийомів єдиноборства без зброї. 

Заняття з бойового хортингу проводяться з метою формування навичок 

самозахисту, знешкодження та затримання осіб, що загрожують громадському 

порядку або особистій безпеці громадян, виховання сміливості, рішучості, 

ініціативності та винахідливості. 

Далеко не всі контактні види спорту підходять для навчання протидії злочинцю, 

оскільки у багатьох з них не враховуються в повній мірі всі вимоги, властиві 

практичній сутичці та екстремальним умовам. Таких вимог досить багато, і 

виконання кожної з них є обов'язковим.  
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Наприклад, необхідно вміти використовувати в якості засобів захисту будь-який 

предмет, що виявиться під рукою: палицю, пляшку, сумочку, ключі, книгу, одяг тощо. 

Важливою вимогою є здатність до швидкого знешкодження нападника, 

застосовуючи больові прийоми, техніку ударів не тільки руками і ногами, а й 

колінами, ліктями і головою. Потрібно бути готовим протидіяти групі озброєних 

супротивників, як в стійці, так і в партері, використовуючи кидки, больові прийоми 

на кінцівки, задушливі прийоми, наносити удари в уразливі місця. Як показує 

практика бойового хортингу, часто сутички з позиції стоячи переходять до боротьби 

на землі [39–48]. При подібних діях швидко вичерпуються енергетичні запаси 

організму, виникає киснева недостатність, що призводить до фізичного виснаження.  

Необхідно постійно бути готовим до застосування навичок самооборони, в будь-

який час доби, в будь-якому місці: ліфті, транспорті, місцях скупчення людей, проти 

кожного супротивника, який володіє арсеналом борцівських або боксерських технік, і 

який знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, молодого або в 

віці тощо. Почастішали випадки, коли в нападі беруть участь дівчата, специфіку дій 

яких теж треба знати і вивчати специфічні прийоми самооборони. 

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 – всі ці предмети можуть виявитися в 

особистих речах або перебувати поруч у момент нападу або затримання злочинця. 

Одними з найпоширеніших видів зброї, які широко використовуються злочинцями 

під час нападів, є ножі, травматичні і пневматичні пістолети. У бойовому хортингу – є 

розділи, в яких співробітники правоохоронних органів освоюють техніки захистів від 

загрози ножем і пістолетом в упор, захисту беззбройного від озброєного ножем і 

паралельна робота з ножем на ніж.  

Подібний підхід виступає ще одним підтвердженням практичного використання 

методів бойового хортингу [49–58]. Багато фахівців бойового хортингу в області 

самооборони і ножового бою сходяться на думці про те, що перед навчанням захисту 

від нападу з ножем необхідно вивчити техніку володіння цим предметом самому.  

Це дасть можливість розуміти алгоритм дій зловмисника, і лише при цьому 

можливе прогнозування його небезпечних дії. У бойовому хортингу широко 

застосовуються прийоми знерухомлення нападника з використанням мотузок, ременів 

та інших підручних засобів. За допомогою мотузки можна провести задушливі 

прийоми, блокувати удари, що наносяться ногами і руками, знерухомити злочинця. 
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При відсутності мотузки можна використовувати пояс, лямку від сумки й інші 

предмети, що за своїми характеристиками схожі з мотузкою.  

Більшість прийомів бойового хортингу спрямовані на больовий вплив, і 

використовуючи їх, можна змусити противника відмовитися від наміру вас атакувати 

(виникнення больового ефекту у результаті застосування больових прийомів на 

суглоби, задушливих прийомів, захоплень, що сковують). Застосовувані в бойовому 

хортингу прийоми носять комплексний характер. Больовий вплив відбувається не 

тільки на суглоб, але і на сухожилля і нервове закінчення, адже при такому виконанні 

прийому у супротивника не буде шансів маневрувати та піти від захвату.  

Природа розпорядилася таким чином, що всі люди відрізняються за фізіологічними 

критеріями, також різні і злочинці. Серед них зустрічаються особи, які володіють 

підвищеною гнучкістю в суглобах, тому в прикладному виді бойового хортингу 

прийоми розроблені з можливістю виконання в комбінації з іншими методами 

фізичного впливу, це повністю зводить до нуля перевагу суперника в гнучкості.  

Індивідуальний підхід у системі підготовки полягає в великому спектрі вивчення 

больових прийомів бойового хортингу, з числа яких можна вибрати оптимальні 

прийоми для будь-якої людини. 

Для модернізації ППФП необхідно вдосконалити зміст навчання курсантів в 

освітніх установах правоохоронних органів України в частині формування умінь і 

навичок застосування системи бойового хортингу. Модернізацію процесу навчання 

необхідно проводити в частині удосконалення застосовуваного змісту, внесенні змін 

до чинних нормативних актів системи МВС, СБУ, НГУ – які регламентують даний 

напрям.  

Також, в процесі фізичної підготовки курсантів необхідно змінити змістовні 

аспекти моделювання конфліктної взаємодії з правопорушником [59–78]. 

Передбачуване удосконалення змісту навчання бойовому хортингу в освітніх 

установах системи МВС України на основі вивчення технік висококваліфікованих 

бійців, буде сприяти підвищенню рівня застосування прийомів бойового хортингу, 

дозволить їм ефективно і безпечно вирішувати професійні завдання в бойових 

ситуаціях, оперативно реагувати і застосовувати отримані знання. 

Інструктори і викладачі в процесі навчання бойовому хортингу можуть успішно 

визначати рівень тактичної підготовленості курсантів, виявляючи обсяг засвоєних 

умінь і розвиток якостей, що забезпечують успішність протидії правопорушникам 

при їх затриманні [79–99]. Науково-методичні матеріали, отримані в результаті 

дослідження технік бойового хортингу, дозволяють курсантам підвищити рівень їх 

підготовленості, а викладачам – опанувати вдосконаленим змістом спеціальної 

фізичної підготовки в освітніх закладах правоохоронних органах України. 

Висновок. Отримані результати модернізації можуть застосовуватися не тільки в 

процесі навчання курсантів, а й при підвищенні кваліфікації поліцейських.  

На закінчення необхідно відзначити, що ця ефективна система бойового хортингу 

створювалася засновником школи та вітчизняними фахівцями у зв'язку з життєвою 

необхідністю вдосконалення фізичної підготовки співробітників правоохоронних 

органів України, – «заточувалася» під вітчизняні реалії та рекомендована для 

обов'язкового вивчення співробітниками поліції та інших правоохоронних органів як 

засіб повноцінної підготовки їх до майбутньої складної оперативно-службової 

діяльності в підрозділах правоохоронних органах України.  

Зневага і слабке володіння прийомами бойового хортингу для співробітника поліції 

може в подальшому скласти великий ризик не тільки для його здоров'я, а й життя. 
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Combat horting in the program of professional and applied physical 

training of cadets and police officers 
 

Abstract. The article examines the professional and applied physical training 

of cadets and law enforcement officers on the basis of combat horting, as one of 

the areas of physical education, which is designed to form applied knowledge, 

moral and volitional qualities, motor skills and abilities that promote objective 

readiness of cadets. educational institutions of law enforcement agencies of 

Ukraine to the effective performance of their duties as law enforcement officers. 
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