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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

БОЙОВОГО ХОРТИНГУ В УКРАЇНІ 
 

МОНОГРАФІЯ 

 

 

 

ВСТУП 
 

Закон України «Про освіту» одним із основних завдань визначає: виховання 

громадянина-патріота України, забезпечення потреби особистості у творчій 

самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку, підготовку 

підростаючого покоління до професійного самовизначення. 

Одним із дієвих засобів фізичного та морально-етичного виховання дітей є 

бойовий хортинг, який сприяє вихованню особистості з високою внутрішньою 

культурою та гармонійному формуванню фізичного апарату дитини. 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України, заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського 

народу. Він є багаторічним спеціально організованим процесом навчання, 

всебічного розвитку, морально-етичного виховання й оздоровлення дітей і молоді. 

Незважаючи на окремі успіхи останніх років, досягнення українських 

спортсменів бойового хортингу на міжнародних змаганнях не можна вважати 

досить стабільними, оскільки ця практика тільки починається. Основу 

національного бойового хортингу зараз становить державний сектор (групи, секції 

та відділення бойового хортингу в складі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

гуртки бойового хортингу в закладах освіти, а також секції при міських і 

муніципальних установах). Організації цього сектора в основному зосереджені на 

великому спорті. Масовий спорт з їх боку розглядається не як самостійна 

соціально значуща діяльність, а як підготовка спортивного резерву для спорту 

вищих досягнень. У приватному (комерційному) секторі (групи, секції та 

спеціалізовані клуби бойового хортингу) масовий спорт недостатньо популярний 

через орієнтацію клубу на забезпеченого клієнта.  

Реальним потенціалом володіють некомерційні організації (федерації, 

асоціації, партнерства), що акумулюють можливості державного, громадського та 

приватного сектора. Саме ці організації здатні успішно реалізовувати інтереси 

держави, суспільства і бізнесу, оскільки в їх компетенцію потрапляє і великий 

спорт, і масовий спорт, а також спеціальні напрями спорту та спортивно-оздоровчі 

програми бойового хортингу. 

Метою монографії є: визначення основних проблем та перспектив розвитку 

бойового хортингу, систематизація і впровадження програм розвитку бойового 

хортингу в систему освіти України, патріотичне виховання громадянина-патріота 

на культурних та оздоровчих традиціях українського народу, формування 

морально-етичних якостей, зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка 

дітей і молоді засобами бойового хортингу. 
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Основні завдання монографії: впровадження програм розвитку бойового 

хортингу в систему освіти України; оволодіння учнями основами базової техніки 

бойового хортингу в обсязі, необхідному та достатньому для участі у 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах; розвиток фізичних здібностей, 

вольових і морально-етичних якостей; формування навичок здорового способу 

життя; формування критичного ставлення до особистої спортивної майстерності; 

залучення до кращих зразків світового та вітчизняного спорту; сприяння 

професійному визначенню вихованців. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу з 

бойового хортингу є: науковість, синтез інтелектуальної та практичної діяльності, 

індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять із вихованцями різного 

рівня підготовленості, містить теоретичні відомості, елементи базової техніки 

бойового хортингу, що подані у вигляді оздоровчих фізичних вправ та імітаційних 

формальних комплексів, а також вправи з елементами самозахисту бойового 

хортингу. В процесі навчання і тренування спортсменів бойового хортингу 

застосовуються такі методи: наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, 

макеті, екрані тощо); словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, 

переконання, бесіда тощо); практичні (метод вправ і його варіанти: початкове 

вивчення технічних дій у цілому або частинами), метод багаторазового 

повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний 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». 

Монографія враховує передовий досвід відомих тренерів з бойового 

хортингу, практичні рекомендації дитячої та спортивної медицини; результати 

наукових досліджень із теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, 

фізіології, гігієни, психології, філософії, історії України та підготовки юних 

спортсменів. В гуртки бойового хортингу приймаються діти, які виявляють 

інтерес і бажання до занять бойовим хортингом, не мають медичних 

протипоказань і відносяться до основної медичної групи, відповідно до Інструкції 

про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої 

спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 

науки України від 20.07.2009 року № 518/674. Групи формуються за рівнями 

підготовки з урахуванням віку та підготовленості вихованців. 

Монографія передбачає всебічний розвиток бойового хортингу в освітніх 

закладах, проведення теоретичних і практичних навчальних занять з учнями. 

Теоретичні відомості з бойового хортингу можуть повідомлятися у процесі 

практичних занять. Видання передбачає заняття за окремими видами підготовки та 

синтезовані заняття (поєднання основ техніки бойового хортингу й акробатики, 

ударних комбінації та кидкової техніки, техніки в стійці та техніки у партері – 
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продовження атакувальних дій, захисних та атакувальних дій тощо). Для дітей 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку застосовується переважно 

ігровий метод. При необхідності можливе окреме навчання хлопців і дівчат. На 

заняттях рекомендується здійснювати особистісно-орієнтований підхід до 

навчання вихованців за статевими й індивідуальними особливостями фізичного 

розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і здібностей. 

Заняття в групах початкового рівня проводяться груповим методом. У 

період підготовки до виступів на змаганнях групові заняття можуть бути замінені 

зведеними тренуваннями з іншими клубами бойового хортингу (постановка та 

вивчення індивідуальних технічних дій, комбінацій на партнерах різної комплекції 

– високому, низькому, важкому, легкому тощо). Монографією передбачається 

участь гуртківців у змаганнях усіх рівнів у складі збірних команд і в особистому 

заліку, виконання нормативів юнацьких і дорослих спортивних розрядів. Участь 

вихованців гуртка з бойового хортингу в змаганнях здійснюється тільки за 

особистим бажанням учнів і з дозволу батьків, а також за умови оформлення 

страховки від нещасних випадків на період проведення змагань. Календарний 

план змагань спортивних заходів гуртка складається відповідно до Єдиного 

календарного плану заходів Міністерства культури, молоді та спорту України, 

Міністерства освіти і науки України, календарних планів обласних, міських і 

районних управлінь та органів державної влади з фізичної культури і спорту. 

Враховуючи різноманітність розділів змагань з бойового хортингу, а також 

засобів самозахисту бойового хортингу як мистецтва одноборства, тренувально-

підготовчий процес на практичних заняттях може проводитись повною групою, 

малими групами (4–6 чоловік), парами й індивідуально. Винятком є теоретичні 

заняття та зведені тренування з підготовки показових груп, або підготовки 

основної групи до атестації з бойового хортингу (отримання ступенів – ранків). 

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони 

праці» з вихованцями обов'язково проводяться відповідні інструктажі (вступний, 

первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях. 

Контрольні заняття проходять 1 раз на півріччя у формі відкритого чи 

підсумкового заняття для груп початкового й основного рівнів, у формі змагання – 

для груп основного та вищого рівнів. 

Форми контролю за досягненнями вихованців: дотримання вимог 

програми розвитку бойового хортингу в Україні; спостереження за кожним 

вихованцем у процесі занять із питань регулярності відвідування занять, 

дисциплінованості, дотримання етикету бойового хортингу, старанності на 

тренуваннях (постійно); проведення відкритих та підсумкових занять для батьків, 

керівництва закладів освіти та спеціалістів державних органів освіти (один раз на 

півріччя); підсумкові перевідні заняття (при переводі учнів на наступний рівень 

навчання); участь у показових виступах на масових заходах (за планом закладів 

освіти); виконання програми атестаційних тестів на кваліфікаційні учнівські 

ступені бойового хортингу – ранки; участь у змаганнях, отримання перемог і 

виконання спортивних розрядів. 

Заняття з бойового хортингу з вихованцями можуть проводити педагоги, які 

мають спеціальну освіту та відповідну фахову підготовку. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Принципи впровадження концепції 

 

Важливим складником державної соціально-економічної політики є 

розвиток фізичної культури і спорту. Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить 

про винятково високу ефективність засобів фізичної культури і спорту, бойового 

хортингу в профілактичній діяльності щодо охорони та зміцнення здоров'я, у 

боротьбі з наркоманією, алкоголізмом, курінням та правопорушеннями, особливо 

серед молоді. 

У Концепції охорони здоров'я населення України схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України, в числі першочергових заходів, спрямованих на 

охорону здоров'я, визначено створення умов та залучення різних груп населення 

до активних занять фізичною культурою і спортом. 

У Національній доктрині освіти в Україні, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України, як одну з основних цілей визначено виховання 

здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту. 

Основною метою державної політики України в галузі фізичної культури і 

спорту, за сучасних умов, є зміцнення здоров'я нації як одного з чинників 

національної безпеки країни (матеріали колегії Мінмолодьспорту). 

Найважливішими принципами досягнення цієї мети визначено: 

визнання пріоритету фізичного і духовного здоров'я людини і громадянина 

над власне спортивними досягненнями (за їх незмінної важливості); 

підвищення ефективності державного регулювання і підтримки в галузі 

фізичної культури і спорту; 

єдність нормативно-правової бази фізичної культури і спорту на всій 

території України; 

гарантії рівних прав, реальність можливостей і доступності занять 

фізкультурою і спортом для усіх категорій і груп населення; 

взаємодія органів влади всіх рівнів та громадських фізкультурно-спортивних 

об'єднань, їхня взаємна відповідальність у межах законодавства; 

визнання самостійності фізкультурно-спортивних об'єднань за одночасної 

поваги останніми компетенції держави. 

Результатом дотримання цих принципів при реалізації державної політики 

має стати ефективне використання можливостей держави для оздоровлення нації, 

виховання молоді, формування здорового способу життя населення і забезпечення 

гідного виступу українських спортсменів на найбільших міжнародних змаганнях. 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України – відображає при цьому всю універсальність соціальних ролей і значень 

такої вимоги (морально-вольове виховання підростаючого покоління, соціалізація 

особистості, зміцнення здоров'я різних категорій людей, відновлювально-

реабілітаційний складник, формування патріотичних почуттів, вдосконалення 

спортивної майстерності, зростання престижу країни на міжнародній арені). 
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1.2. Характеристика стану розвитку бойового хортингу в Україні 

 

Нині, ґрунтуючись на матеріалах офіційних засобів масової інформації та 

результатах спортивних змагань, можна зробити висновок, що стан розвитку 

бойового хортингу в Україні не можна визнати повною мірою задовільним. 

Невирішені проблеми проявляються у ряді позицій: 

Зменшується кількість дітей і юнаків, які займаються масовим бойовим 

хортингом, як в абсолютному вираженні, так і в процентному співвідношенні до 

інших видів спорту. 

Знижується доступність бойового хортингу через зростання платних секцій 

та шкіл. 

Недостатньо приділяється уваги розвитку найбільш перспективної форми 

бойового хортингу – клубного спорту. 

Через низьку організацію системи турнірів та інших видів змагань 

неможливо уявити бойовий хортинг конкурентоспроможним продуктом порівняно 

з іншими видами закордонних єдиноборств. Турніри регіонального та клубного 

рівня втрачають свою привабливість і видовищність. 

У системі бойового хортингу спорт вищих досягнень продовжує значною 

мірою превалювати над масовим спортом, через що відчувається різкий брак 

підготовленого резерву спортсменів. 

Знижується рівень професійної підготовленості тренерських і суддівських 

кадрів. 

Бюджетне фінансування не забезпечує потреби як спорту вищих досягнень, 

так і масового бойового хортингу, а для потенційних інвесторів немає 

привабливих умов для вкладення коштів у розвиток бойового хортингу. 

Відсутній механізм проведення змагань клубного бойового хортингу 

регіонального і всеукраїнського рівнів, а також перспективи зростання для 

спортсменів – членів клубів. 

 

1.3. Мета і завдання концепції 

 

Основна мета Концепції – створення громадянам України необхідних умов 

для розвитку їхньої фізичної та духовної культури за допомогою занять бойовим 

хортингом як національним видом спорту, якісної професійної підготовки, 

цікавого фізично активного відпочинку й ефективного медично-реабілітаційного 

сервісу. 

Здійснення основної цільової установки буде можливе через досягнення 

конкретних результатів у: 

забезпеченні масовості бойового хортингу за допомогою неухильного 

зростання членів спортивних клубів, які займаються за розробленими і 

затвердженими програмами; 

формуванні сучасної та ефективної інфраструктури для повного і всебічного 

забезпечення потреб спорту вищих досягнень, фізкультурно-масової роботи, 

службово-прикладної фізичної та спеціальної підготовки військовослужбовців і 
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співробітників органів та військ правопорядку і безпеки, дитячо-юнацького 

спорту, фізично активного відпочинку та медично-реабілітаційного забезпечення; 

підготовці резерву та гідному виступі українських спортсменів бойового 

хортингу на міжнародних змаганнях вищого рівня; 

досягненні високого рівня професіоналізму всіх категорій фахівців і 

обслуговуючого персоналу; 

формуванні ефективної системи фінансування бойового хортингу в Україні. 

Основні завдання у розвитку бойового хортингу 

1. Забезпечення громадянам України рівних можливостей займатися 

бойовим хортингом. 

2. Поліпшення якості процесу фізичного виховання і освіти населення, 

особливо дітей та молоді. 

3. Формування у населення, особливо у дітей та підлітків, стійкого інтересу і 

потреби в регулярних заняттях бойовим хортингом, підвищення рівня освіченості 

в галузі фізичної культури, спорту і здорового способу життя. 

4. Підвищення ефективності управління через посилення контролю, 

вдосконалення механізмів відповідальності і вибудовування ефективного 

спортивного менеджменту. 

5. Удосконалення всеукраїнської, регіональної та місцевої правової бази, що 

регламентує діяльність спортивних клубів та їхні взаємини з органами державної 

влади, відомствами та організаціями. 

6. Реалізація всеукраїнських і територіальних цільових програм, 

всеукраїнських і регіональних законів та інших правових і нормативних актів, 

спрямованих на створення умов для розвитку бойового хортингу. 

7. Відродження і підтримка високого рівня тренерської школи бойового 

хортингу, спортивно-педагогічних кадрів та науково-методичного забезпечення. 

8. Створення і використання ефективної системи підготовки спортсменів 

бойового хортингу високого класу. 

9. Вирішення проблем соціального захисту спортсменів, тренерів, 

обслуговуючого персоналу. 

10. Зміцнення матеріально-технічної спортивної бази для занять бойовим 

хортингом. 

11. Побудова ефективної системи пропаганди бойового хортингу в 

інформаційному просторі України і за кордоном. 

 

1.4. Основні принципи реалізації концепції 

 

З метою успішної реалізації Концепції доцільно керуватися такими 

принципами: 

Головний об'єкт діяльності спортивних організацій – пересічний 

громадянин; пріоритетна цінність – його потреба у всебічному розвитку своєї 

особистості. 

Цілісність особистості за допомогою комплексного впливу фізкультурно-

спортивної діяльності. При цьому пріоритетними компонентами в процесі заняття 
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бойовим хортингом повинні виступати самореалізація, саморозвиток і творчість, 

що перебувають у гармонії з руховою активністю людини. 

Безперервність фізичного виховання, а отже, утворення різних вікових та 

соціальних груп на всіх етапах їх заняття бойовим хортингом і формування різних 

напрямів масового та фізкультурно-оздоровчого характеру. 

Консолідація дій органів влади усіх рівнів, у тому числі органів 

самоврядування, організацій, клубів, громадських об'єднань і громадян, 

спрямованих на розроблення і реалізацію комплексних програм розвитку бойового 

хортингу. 

Диференційований підхід до організації заходів з розвитку бойового 

хортингу з урахуванням специфіки та цільової установки на розвиток: 

масового традиційного бойового хортингу (фізична культура і спорт для 

всіх); 

бойового хортингу як професійного спорту (змагального хортингу); 

бойового хортингу як професійно-комерційного спорту (видовищного 

бойового хортингу); 

бойового хортингу як професійно-прикладного спорту (бойового хортингу в 

силових відомствах); 

бойового хортингу як засобу фізичної реабілітації та рекреації (інвалідного 

спорту). 

Використання результатів наукових досліджень при розробленні та 

реалізації програм розвитку бойового хортингу і формуванні здорового способу 

життя з урахуванням необхідності виявлення та усунення основних факторів, що 

стримують розвиток бойового хортингу як у країні загалом і в окремих регіонах, 

так і серед різних категорій і груп населення. 

Відкритість системи бойового хортингу для вільного доступу різних 

фізкультурно-оздоровчих технологій і вправ в процесі фізичного виховання і 

освіти, у підготовці спортсменів високого класу. 

Використання міжнародного досвіду з метою вироблення оптимальних 

підходів до вирішення проблем розвитку бойового хортингу. 

Основні напрями діяльності з розвитку бойового хортингу 

1. Організаційна діяльність. 

2. Нормативно-правова діяльність. 

3. Матеріально-технічна і фінансова діяльність. 

4. Удосконалення підготовки кадрів і розвиток спортивної науки. 

5. Спорт вищих досягнень і спортивний резерв. 

6. Інформаційне забезпечення. 

 

1.5. Механізми реалізації концепції 

 

Організаційна діяльність і створення системи клубного бойового хортингу. 

Важливим напрямом в діяльності з удосконалення управління та організації 

бойового хортингу в країні є розвиток клубного бойового хортингу. 

Потрібен пошук нових організаційно-управлінських рішень, спрямованих на 

створення ефективної системи організації оздоровчої та спортивно-масової роботи 
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з бойового хортингу серед населення, узагальнення зарубіжного та вітчизняного 

досвіду впровадження такої роботи і подальше його поширення по всій країні. 

Необхідна координація взаємодії між клубами бойового хортингу, що мають 

різну відомчу належність (армія, правоохоронні органи, органи безпеки, вищі 

заклади освіти), професійними клубами, клубами товариств інвалідів, клубами 

ветеранів та дитячими клубами. Однією з форм такої координації має стати 

проведення командних чемпіонатів і першостей України серед клубів. 

Важливим імпульсом у розвитку клубної роботи може стати запровадження 

міжнародної системи спортивних розрядів (кваліфікаційних ступенів бойового 

хортингу – РАНК), що дає змогу підвищити рівень професійної підготовленості 

спортсменів, тренерів, суддів, фахівців та любителів бойового хортингу, а також 

впровадження методу електронної реєстрації як основи побудови єдиної 

всеукраїнської системи реєстрації та обліку спортсменів бойового хортингу. 

Підґрунтям розвитку клубного руху бойового хортингу в країні повинні 

стати клуби, які є представниками Національної федерації бойового хортингу 

України в областях України і взаємодіють з організаціями, що культивують 

бойовий хортинг в регіоні (клубами, секціями, спортивними школами, 

спортивними комітетами і федераціями). 

Робота зі створення системи клубного бойового хортингу в регіонах має 

бути спрямована на збільшення числа відкритих (без попереднього відбору) 

змагань з бойового хортингу для всіх вікових груп населення (в трудових 

колективах, за місцем проживання та відпочинку населення, в установах освіти). 

Головне завдання таких змагань – стимулювати прагнення людей до щоденних 

занять бойовим хортингом, залучати до змагальної діяльності насамперед дітей, 

підлітків та молодь. 

З метою вирішення проблем залучення до активних занять бойовим 

хортингом дітей та молоді особливу увагу необхідно звернути на проведення 

дітьми дозвілля спільно з батьками. Концепція активного сімейного відпочинку 

повинна бути визнана пріоритетною на рівні як пропаганди, так і організації 

дозвілля. До організації дозвіллєвої діяльності слід активніше залучати 

профспілкові, молодіжні, дитячі та жіночі громадські об'єднання, замикаючи їх на 

клуби бойового хортингу. 

Вся система роботи, спрямованої на розвиток клубного бойового хортингу 

на підприємствах і в організаціях усіх форм власності, повинна бути націлена на 

здійснення реабілітаційних заходів, проведення професійно-прикладних занять, 

відновлення, зниження несприятливих впливів виробництва на людину, 

підвищення її адаптації до професійної діяльності. 

 

1.6. Нормативно-правова діяльність 

 

1. Розроблення та затвердження у відповідних організаціях: 

Нормативних вимог до організації та проведення змагань (відповідно до 

Міжнародних правил змагань з бойового хортингу). 
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Положення про проведення всеукраїнських змагань, в якому поряд з 

існуючими змаганнями за правилами Всесвітньої федерації бойового хортингу 

будуть передбачені змагання з демонстрації техніки бойового хортингу (Форма). 

Єдиного регламенту проведення змагань різного рівня (від клубних і 

шкільних до фінальних всеукраїнських). 

Положення та Регламенту клубного (командного) чемпіонату України, як 

основи для створення професійної клубної Ліги бойового хортингу. 

Положення про порядок атестаційної діяльності з присвоєння 

кваліфікаційних ступенів РАНК. 

Положення про кваліфікаційні змаганнях з техніки бойового хортингу 

(РАНК). 

2. Внесення змін і доповнень до: 

Всеукраїнського переліку визнаних видів спорту в Україні (відповідно до 

Положення про визнання нових видів спорту та спортивних дисциплін в Україні); 

Єдиної спортивної класифікації України. 

3. Розроблення, затвердження та впровадження навчальних програм і 

методичних матеріалів з бойового хортингу для: 

дитячих установ позашкільної і додаткової освіти; 

ДЮСШ, СДЮШОР, спортивних клубів і секцій; 

закладів вищої, загальної середньої і дошкільної освіти; 

освітніх закладів Міністерства Оборони, МВС та інших відомств; 

спецпідрозділів силових структур; 

спортивних клубів по роботі з особами різного віку і фізичної 

підготовленості, у тому числі особами з обмеженими фізичними можливостями і 

вадами. 

4. Законодавче опрацювання питань, пов'язаних з: 

боротьбою проти використання спортсменами допінгу, наркотиків, 

забезпеченням безпеки та правопорядку на спортивних змаганнях, що виключають 

можливість хуліганської поведінки вболівальників під час спортивних змагань, 

прояви жорстокості і насильства, а також інших антигромадських дій, які чинять 

негативний вплив на особистість і суспільство; 

прийняттям правових рішень з питань відтоку українських спортсменів 

бойового хортингу, особливо молодих, і фахівців за межі України. 

 

1.7. Матеріально-технічна і фінансова діяльність 

 

1. Удосконалення механізму використання відомчих спортивних баз для 

підготовки збірних команд різного рівня, а також для занять бойовим хортингом 

осіб, які мають обмежені фізичні можливості, ослаблене здоров'я (інвалідів). 

2. Будівництво в областях України сучасних спортивних споруд – центрів 

для занять бойовим хортингом та проведення спортивно-масових заходів. 

3. Створення і розвиток регіональних опорних центрів бойового хортингу, 

забезпечення їх спортивним обладнанням, інвентарем та необхідним майном. 
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4. Створення сприятливих умов для: 

організацій, що реалізують програми, спрямовані на розвиток бойового 

хортингу серед інвалідів, дітей-сиріт та малозабезпечених верств населення; 

спонсорів та інвесторів, що направляють свої кошти на реалізацію 

спортивно-масових програм бойового хортингу, на підготовку спортивного 

резерву та збірної команди України до участі в міжнародних змаганнях вищого 

рівня. 

5. Впровадження прозорого механізму і доцільний розподіл бюджетних 

коштів, що виділяються на розвиток бойового хортингу, з урахуванням 

загальнодержавних інтересів: 

на дитячо-юнацький спорт – 50 %; 

на спортивно-масову роботу – 25 %; 

на спорт вищих досягнень і професійний спорт (Всесвітні Ігри, чемпіонати і 

кубки світу, чемпіонати і кубки Європи) – 25 %. 

6. Пріоритетність державної підтримки розвитку бойового хортингу у 

цілеспрямованому бюджетному фінансуванні за основними формами: 

безоплатне субсидування (гранти); 

надання пільгових позик і кредитів; 

укладення контрактів на розроблення продукції спортивної промисловості 

та підготовку спортсменів високого класу; 

залучення приватного капіталу до фінансування діяльності та розвитку 

бойового хортингу; 

заходи щодо створення у виді спорту ринкових структур, залучення 

позабюджетних джерел фінансування бойового хортингу (відрахування від 

лотерей, тоталізаторів, ігрового бізнесу, прав телетрансляцій тощо). 

 

1.8. Підготовка кадрів і розвиток спортивної науки 

 

1. Удосконалення професійної підготовки фахівців для сфери бойового 

хортингу у вищих та середньо-спеціальних фізкультурних закладах освіти. 

2. Здійснення комплексу заходів і підготовка документів, що передбачають 

систематичне, обов'язкове підвищення кваліфікації тренерів та суддів з бойового 

хортингу, систему атестації фахівців. 

3. Підготовка кадрів у сфері професійної освіти: 

для роботи з різними групами напрямів масового бойового хортингу; 

з питань менеджменту та пропаганди бойового хортингу як принципу 

здорового способу життя; 

громадських організаторів і тренерів (волонтерів) з бойового хортингу. 

4. Залучення до організаційної та кадрової роботи професійних менеджерів. 

5. Розроблення системи моніторингу загальнофізичної та спортивної 

підготовки спортсменів бойового хортингу. 

6. Організація наукових досліджень у сфері бойового хортингу – 

розроблення найбільш актуальних проблем бойового хортингу та шляхи 

впровадження результатів наукових досліджень у практику розвитку бойового 

хортингу. 
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Пріоритетні напрями розвитку науки у сфері бойового хортингу: 

розроблення теоретико-методологічних засад підготовки спортсменів 

бойового хортингу; 

науково-методичне обґрунтування і забезпечення підготовки спортсменів 

високої кваліфікації та спортивного резерву; 

організаційне, правове, ресурсне та інформаційне забезпечення сфери 

бойового хортингу; 

теоретичні та методичні засади розвитку та вдосконалення системи 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

 

1.9. Спорт вищих досягнень і спортивний резерв 

 

Для ефективного розвитку спорту вищих досягнень необхідно забезпечити 

гармонійне поєднання державного і громадського управління. 

1. Створення оптимальних умов для підготовки збірних команд України. 

2. Проведення командного клубного чемпіонату України як основи для 

створення Української професійної ліги бойового хортингу. 

3. Узгодження календаря спортивних заходів Всесвітньої федерації бойового 

хортингу, Європейської федерації бойового хортингу, Національної федерації 

бойового хортингу України і календаря клубного чемпіонату України. 

4. Удосконалення системи нормативів і вимог з присвоєння спортивних 

звань спортсменам, почесних звань спортсменам і тренерам, кваліфікаційних 

категорій суддівському складу. 

5. Удосконалення механізму стимулювання праці спортсменів, тренерів та 

фахівців бойового хортингу; 

6. Удосконалення системи страхування в спорті. 

7. Підвищення якості підготовки спортивного резерву в дитячо-юнацьких 

спортивних школах (ДЮСШ) та школах вищої спортивної майстерності (ШВСМ). 

 

1.10. Інформаційне забезпечення 

 

1. Проведення моніторингу засобів масової інформації та інформаційна 

підтримка розвитку бойового хортингу. 

2. Постійне PR-забезпечення спортивно-масових заходів з бойового 

хортингу. 

3. Видання спеціальної та популярної літератури з бойового хортингу, 

виготовлення рекламної продукції. 

4. Висвітлення заходів з бойового хортингу по телебаченню і на радіо, 

створення авторських телепрограм. 

Дієва пропаганда бойового хортингу, ефективна навчально-освітня 

діяльність сприятимуть збільшенню числа людей, які займаються бойовим 

хортингом, ведуть здоровий спосіб життя, що позитивно позначиться на зниженні 

захворюваності та наркотизації, споживанні алкоголю, цигарок, скороченні 

правопорушень, особливо молоддю, надасть дієву допомогу у вихованні, 
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самовдосконаленні і самоосвіті людини, підвищенні її працездатності і виконанні 

нею обов'язку щодо захисту Батьківщини. 

 

1.11. Очікувані результати 

 

У результаті реалізації концепції: 

збільшиться в 2–3 рази число людей, які займаються бойовим хортингом в 

Україні; 

буде створена система розвитку клубного бойового хортингу в України; 

будуть забезпечені умови для точного обліку всіх спортсменів бойового 

хортингу, контролю динаміки їх вдосконалення, вдосконалення членської 

політики в Національній федерації бойового хортингу України; 

будуть створені умови для гідного виступу збірної команди України на 

Всесвітніх Іграх, чемпіонатах світу та Європи. 

буде сформована правова, матеріально-технічна та науково-методична база 

для подальшого розвитку бойового хортингу в Україні. 
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

 

2.1. Загальні положення системи національно-патріотичного виховання 

засобами бойового хортингу 

 

Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру й визначають основні 

напрями виховної роботи з учнями бойового хортингу та модернізації навчально-

виховного процесу. 

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання спортсменів 

бойового хортингу є формування у особистості ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом 

життєвої позиції. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання у системі бойового 

хортингу базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях 

національної та світової педагогіки й психології. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи та 

технології. Зростає увага до виховання засобами культури, музеїв, театральної 

педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для 

прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована 

щодо процесів у різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно 

оволодіває сучасними комунікаційними технологіями. 

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного 

виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його 

статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-

моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному 

вихованні підростаючого покоління. 

Освіта – це засіб формування знань, світогляду і віри, мудрості і високої 

свідомості, доброчесності та культури. Головною метою освіти є сприяння 

розвитку характерів людей і поколінь, що досягається через синтез виховання і 

навчання, патріотизму і професійності, багатовікового досвіду народів на ґрунті 

національної філософії, розуміння того, що кожна людина – це неповторний світ, 

специфічно обдарованої від природи особистості, і завдання педагога полягає у 

тому, щоб допомогти пізнати себе, створити і реалізувати себе, бо тільки так 

повністю реалізує себе кожна нація. 

Гуманістичні ідеї освіти яскраво втілюються у виховній концепції 

Національної федерації бойового хортингу України де зазначено, що головне для 



 

18 

 

кожного спортсмена бойового хортингу – стати не спортсменом, а людиною, а це 

означає – стати собою, шляхом до чого є пізнання та самопізнання, творення і 

самотворення. Свідома дiяльнiсть людини, яка керується знаннями, 

професiоналiзмом, усвідомленням власної вiдповiдальностi як за себе, так i за 

суспільство в цілому, має стати домінуючою тенденцією нашого часу. Тому 

формування особистості сучасного типу, громадянина й патріота суверенної 

Української держави є одним із найважливіших завдань сьогодення, реалiзацiя 

якого покладається на систему освіти, де провідна ланка – заклад освіти. 

Органічне поєднання навчання та виховання в клубі бойового хортингу 

закладу освіти дає можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих 

спортсменів, тренерів, спеціалістів, а також молодь, свідомо діючу, морально 

зрілу, соціально не байдужу, адже ідеалом у системі виховання спортсменів 

засобами бойового хортингу є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна та національно свідома людина, яка наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними 

почуттями, а також є носієм найкращих надбань національної та світової 

культури, здатна до саморозвитку та самовдосконалення. 

 

2.2. Мета національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 

процесі занять бойовим хортингом 

 

Мета національно-патріотичного виховання засобами бойового хортингу 

полягає у створенні засад для системної і цілеспрямованої діяльності щодо 

виховання молодої людини патріота України, готового самовіддано розбудовувати 

її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну 

гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати 

обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути 

конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, 

сім’янин, професіонал, носій української національної культури. 

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного 

процесу спортсменів бойового хортингу, головною метою якого є набуття 

спортсменами різного віку соціального досвіду, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування 

особистісних рис громадянина нашої держави, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури. 

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з 

головних складових національної безпеки України та завданням Національної 

федерації бойового хортингу України. 

Національно-патріотичне виховання спортсменів бойового хортингу 

формується на прикладах історії становлення української державності, 

українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі спорту, 

політики, освіти, науки та культури. Національно-патріотичне виховання 

спортсменів бойового хортингу включає в себе соціальні, цільові, функціональні, 

організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі 
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сторони життя: соціально-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, 

спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право. 

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних 

заходів, спрямованих на формування громадської активної життєвої позиції 

спортсменів бойового хортингу, психологічної готовності до добровільного 

вступу на державну, військову службу та зразкове виконання службових 

обов’язків. 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що стоїть 

перед Національною федерацією бойового хортингу України на одному рівні з 

підготовкою висококваліфікованих спортсменів, роботою фахівців. Досягнення 

мети виховання учнів бойового хортингу можливе лише за умови комплексного 

підходу і залучення до цієї роботи всього тренерського, педагогічного, 

професорсько-викладацького складу Національної федерації бойового хортингу 

України, закладів вищої та середньої освіти, в яких працюють клуби бойового 

хортингу, адміністрації, органів учнівського та студентського самоврядування та 

громадських об’єднань учнівської та студентської молоді. 

Система заходів з виховання спортсменів Національної федерації бойового 

хортингу України базується на основних положеннях Концепції національно-

патріотичного виховання молоді з урахуванням органічного взаємозв’язку 

процесу тренування, навчання та виховання. 

Головною метою виховання спортсменів бойового хортингу, на досягнення 

якої спрямовуються зусилля тренерського, педагогічного та професорсько-

викладацького колективу, громадських організацій i спортивних угрупувань, є 

формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною 

самосвiдомiстю. Така особистість – це, насамперед, громадянин Української 

держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й 

загальнодержавні цінності, це людина з високою фаховою підготовкою й широким 

світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та 

правової культури. Отже, йдеться про необхідність систематичного і 

цілеспрямованого виховання національного типу особистості, формування в неї 

національної свідомості і самосвідомості, чим досягається духовна єдність 

поколінь, наступність національної культури і безсмертя української нації. 

 

2.3. Основні завдання національно-патріотичного виховання засобами 

бойового хортингу 

 

Мета національно-патріотичного виховання молоді засобами бойового 

хортингу може бути досягнута шляхом реалізації таких виховних завдань: 

забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні 

відповідно до її інтересів та можливостей; 

виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних 

святинь; 
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сприяння набуттю спортсменами бойового хортингу соціального досвіду, 

успадкування духовних та культурних надбань українського народу; 

формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 

формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, 

Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на 

прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків спортивної і 

культурної спадщини; 

відновлення і вшанування національної пам’яті; 

утвердження в свідомості громадян об’єктивної оцінки ролі українського 

війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил України у 

відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян, формування 

психологічної та фізичної готовності спортсменів бойового хортингу до 

виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання 

національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток 

мотивації спортсменів бойового хортингу до державної та військової служби; 

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання у спортсменів бойового 

хортингу поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей 

з особливими потребами;  

сприяння діяльності організацій, клубів та осередків громадської активності, 

спрямованих на патріотичне виховання спортсменів бойового хортингу; 

підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до 

свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; 

створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 

високої мотивації спортсменів бойового хортингу до праці як основи 

конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави; 

сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 

виховання у спортсменів бойового хортингу здатності протидіяти проявам 

аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності; 

створення умов для посилення патріотичної спрямованості 

телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та 

явищ суспільного життя; 

реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання; 

забезпечення умов для самореалiзацiї спортсменів бойового хортингу 

вiдповiдно до її здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів; 

розвиток світоглядної культури спортсменів бойового хортингу, її цiннiсних 

орiєнтацiй i створення умов для вільного світоглядного вибору; 

професійне виховання, яке передбачає становлення спортсменів бойового 

хортингу, як юнаків, так і дівчат, як досвідчених фахівців, які досконало 

володіють професійними знаннями, вміють творчо застосовувати їх на практиці, 

приймати нестандартні рішення, готових до роботи в умовах ринкових відносин; 

введення юних спортсменів бойового хортингу у світ господарського, 

соціального, політичного, культурного досвіду цивiлiзацiї i свого народу; 
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оволодіння результативними методами та навиками набуття нових знань, 

формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i моральному 

збагаченні та самовдосконаленні. 

Виховна робота в Національній федерації бойового хортингу України 

несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, 

людиноненависницьких теорій, поглядів, спрямованих на підрив державних 

iнтересiв України, та має світський характер.  

 

2.4. Принципи національно-патріотичного виховання спортсменів 

бойового хортингу 

 

Запорукою ефективності виховного процесу у системі бойового хортингу є 

органічне поєднання принципів національно-патріотичного виховання в цілісну 

систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно і органічно 

засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей. 

Основними принципами національно-патріотичного виховання спортсменів 

бойового хортингу є: 

принцип національної спрямованості виховання, який передбачає 

формування у спортсменів бойового хортингу національної свідомості, любові до 

України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності 

зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до 

українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави; 

принцип культуровідповідності, який передбачає виховання спортсменів 

бойового хортингу як культуротворчий процес, спрямований на формування 

базової культури особистості на набутому морально-етичному досвіді людства; 

принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як 

вищій цінності; 

принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного 

процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до 

уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, 

узгоджують свої позиції; 

принцип цілісності означає, що виховання спортсменів бойового хортингу 

організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний 

та різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу, 

передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи; 

акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі 

морально-духовні досягнення і потенційні можливості особистості, створення 

умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей 

спортсменів бойового хортингу; 

принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони 

психологічного розвитку проявляються у кожного спортсмена бойового хортингу 

своєрідно і неповторно; 

принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення 

особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести 
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за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно 

самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни; 

принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір, формування у спортсменів бойового хортингу 

відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних 

ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати 

спільне та відмінне у різних культурах, сприймати українську культуру, як 

невід’ємну частину загальнолюдської; 

врахування iндивiдуальних задатків i здібностей спортсменів бойового 

хортингу, рiвнiв їхнього інтелектуального та загальнокультурного розвитку, 

специфіки курсу навчання і майбутньої спеціальності; 

партнерство як форма стосунків між тренерами i спортсменами 

бойового хортингу, співпраця у вирiшеннi питань навчання, відпочинку, побуту, 

підтримка i стимулювання учнівських iнiцiатив; 

єдність навчання, виховання та науково-дослідної роботи, що передбачає 

добросовісне виконання кожним учнем бойового хортингу своїх функціональних 

обов’язків i громадських доручень, участь у науково-дослiднiй роботі та 

громадському житті клубу бойового хортингу, класу, групи, колективу, курсу, 

школи, факультету, університету або іншого колективу; 

цiлiснiсть i системність виховного впливу на спортсменів бойового 

хортингу тренерів, викладачів, учнівських і студентських самоврядних 

організацій; пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з 

цінностями національними. 

 

2.5. Основні напрями національно-патріотичного виховання 

спортсменів бойового хортингу 

 

Реалізація вищезазначених основних завдань і принципів виховної роботи в 

Національній федерації бойового хортингу України здійснюється у наступних 

пріоритетних напрямах виховання: 

Національно-патріотичне виховання: 

формування національної свідомості і відповідальності за долю України; 

виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

історичної пам’яті; 

культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою тощо); 

виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, 

культури, традицій. 

Національне виховання спортсменів бойового хортингу – це історично 

обумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, 

традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію 

життєдіяльності підростаючих поколінь спортсменів бойового хортингу, 

виховання їх у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної 

культури нації. Система виховання спортсменів бойового хортингу ґрунтується на 
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ідеях національного світогляду, філософії, ідеології, а не на ідеях якогось вчення 

чи якоїсь партії, громадсько-політичної організації. 

Національна система виховання в бойовому хортингу ґрунтується на засадах 

родинного виховання, народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що 

увібрали в себе надбання національної виховної мудрості. Вона охоплює ідейне 

багатство народу, його морально-естетичні цінності, трансформовані у засобах 

народної педагогіки, народознавства, принципах, формах і методах організації 

виховного впливу на спортсменів бойового хортингу (теоретичний аспект), а 

також постійну і систематичну виховну діяльність сім’ї, державних і громадських 

навчально-виховних закладів, осередків (практичний аспект). 

Національне виховання спортсменів бойового хортингу ґрунтується на таких 

фундаментальних принципах, як природовідповідність, народність, етнізація 

виховання, гуманізм, демократизм, зв’язок виховання з життям, трудовою 

діяльністю народу, поєднання педагогічного керівництва з самодіяльністю 

спортсменів бойового хортингу, реалізація народознавчого, людинознавчого і 

особистісного підходів у процесі тренування, навчання і виховання. 

Метою патрiотичного виховання спортсменів бойового хортингу є 

формування у спортсменів поваги та любовi до Батькiвщини, вiдданостi, 

готовностi захищати, збагачувати її особистою працею, максимальне сприяння 

вивченню учнями бойового хортингу державної мови та досконалому її 

володiнню. Принципово важливим є вивчення iсторiї, культури, традицiй, звичаїв 

України, кращих досягнень у галузях спорту, науки, освiти, технiки, мистецтва як 

минувшини, так i сучасностi. Патрiотичне виховання спортсменів бойового 

хортингу здійснюється з урахуванням специфiки навчальних дисциплiн 

спортивної школи, гуртка, секції, школи та університету на тренуваннях, уроках, 

лекцiях, семiнарах, практичних заняттях та у позаурочний час. 

Значний виховний потенцiал для виховної роботи зі спортсменами бойового 

хортингу мають такi дисципліни, як iсторiя України, фізична культура, філософія, 

педагогіка, психологія, українська мова, культурологiя, полiтологiя, дисципліни 

професійної підготовки. Спортсмени бойового хортингу за участю тренерів та 

викладачiв закладів освіти знайомляться з експозицiєю Музею iсторiї Києва, 

Нацiонального музею iсторiї України, Державного музею Т. Г. Шевченка, 

меморiального комплексу «Нацiональний музей iсторiї Великої Вiтчизняної Вiйни 

1941–1945 рокiв» тощо. 

Патрiотизм – це поєднання знань, почуттiв i дiй. Патрiотичне виховання 

спортсменів бойового хортингу не протиставляється, а органiчно доповнюється 

нацiональним та iнтернацiональним вихованням. У процесi патрiотичного 

виховання у спортсменів бойового хортингу культивуються кращі риси 

української ментальностi – любов до України, працелюбнiсть, iндивiдуальна 

свобода, зв’язок із природою, щирiсть i доброта, гостиннiсть, повага до рiдних 

тощо. Істинний патрiот – це завжди людина нацiонально зрiла. 

Інтернацiональне виховання спортсменів бойового хортингу – це залучення 

спортсменів до економiчних, полiтичних, соцiальних, культурологiчних та iнших 

цiнностей, створених народами свiту, формування поваги до мiжнародного 

суспiльного досвiду, бажань i вмiнь його переймати, допомагати представникам 
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iнших етносiв, суспiльств та держав у вирiшеннi питань i проблем, якi у них 

iснують. Однiєю з базових основ цього напряму виховання спортсменів бойового 

хортингу є кiлькiсне i якiсне зростання обсягу знань учнiв про iншi етноси 

(народи), держави, суспiльства, їх досягнення у рiзних сферах людської 

життєдiяльностi. Важливо пiд час тренувального та навчального процесу постiйно 

пiдкреслювати iнтернацiональний характер бойового хортингу як національного 

професійно-прикладного виду спорту, науки, звертати увагу на спiвпрацю народiв 

i держав у вирiшеннi проблем глобального характеру. 

Важливе значення для формування у спортсменів бойового хортингу 

iнтернацiональних почуттiв має вивчення iноземних мов, впровадження у 

тренувальний та навчальний процес у школі та університеті європейських 

технологій навчання і критеріїв оцінок знань, стажування та участь у міжнародних 

конференціях, співпраця Національної федерації бойового хортингу України з 

провідними закладами загальної середньої та вищої освіти України та інших 

держав, виступи перед учнями та студентами тренерів з бойового хортингу, які 

працювали або стажувались за кордоном, лекції іноземних фахiвцiв, проведення 

тематичних круглих столiв, вiдвiдування виставок, на яких представленi новiтнi 

досягнення iноземних спортсменів, тренерів, науковцiв, фахiвцiв, фiрм, 

пiдприємств у галузях спорту, освiти, науки, техніки та технологiї. 

Інтернацiональне виховання спортсменів бойового хортингу органiчно 

доповнює патріотичне виховання, допомагає глибше усвiдомити мiсце i роль 

України у свiтi, чiткiше визначити шляхи її iнтеграцiї у європейське i свiтове 

спiвтовариство. 

Інтелектуально-духовне виховання: 

розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

виховання у спортсменів бойового хортингу потреби самостійно здобувати 

знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри 

на основі здібностей і знань, умінь і навичок; 

виховання у спортсменів бойового хортингу здатності формувати та 

відстоювати власну позицію. 

Моральне виховання: 

формування у спортсменів бойового хортингу почуття власної гідності, 

честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; 

формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, 

принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; 

становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних 

стосунків; 

формування у спортсменів бойового хортингу особистісного світогляду як 

проекції узагальненого світосприймання. 

Духовне та моральне виховання спортсменів бойового хортингу – це 

складна інтегральна система формування особистісних якостей, які 

характеризують ступінь розвитку і саморозвитку моральних цінностей у 

спортсменів бойового хортингу, переконань, мотивів, знань, умінь, почуттів і 

здібностей, які спортсмен проявляє в різних ситуаціях морального вибору та 
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моральної діяльності у порівнянні з тими високогуманними цінностями, 

принципами, правилами, які в сучасному соціокультурному середовищі прийнято 

вважати нормативними або ідеальними. Даним спортсменам забезпечується 

освоєння моральної культури суспiльства, норм поведiнки, стосункiв мiж людьми, 

прийняття їх як правил, якi регулюють власну життєдiяльнiсть, усвiдомлення 

критерiїв добра i зла. 

У результатi морального виховання досягається єднiсть етичних знань, 

моральних почуттiв та переконань i потреб спортсменів бойового хортингу у 

високоморальних вчинках. Важливим показником мiри моральностi особистостi є 

ступiнь зрiлостi її основних моральних рис, таких, як совiсть, честь, гiднiсть, 

доброта, вiдповiдальнiсть, сором, дисциплiнованiсть, принциповiсть. Висока 

моральнiсть – це завжди єднiсть слова i дiла, чеснiсть та поряднiсть, сумлiнне 

виконання людиною синiвських, професiйних, громадянських обов’язкiв, вiрне 

служiння Україні. Втiлюється моральнiсть у конкретних вчинках, дiях людини 

незалежно вiд сфери їх прояву. 

У моральному вихованнi поєднуються принципи i норми загальнолюдської 

моралi та нацiональної моральної цiнностi. Моральне виховання спортсменів 

бойового хортингу пов’язане з їх правовим вихованням. Поєднуючись, вони 

забезпечують формування культури людської поведiнки. 

Спортсмен бойового хортингу є носiєм певної моралi i виховується як пiд 

час навчально-виховного процесу з бойового хортингу, так i середовищем 

особистого буття. У зв’язку з цим важливу роль вiдiграють соцiогуманiтарнi 

дисциплiни, передусiм етика, бесiди на моральну тематику, зустрiчi з визначними 

людьми, читання художньої лiтератури, неухильне дотримання правил 

внутрiшнього розпорядку спортивної школи, закладу освіти, у якому працює клуб 

бойового хортингу. Значний потенцiал морального впливу на учнiв має первинна 

профспілкова організація учнів та студентів, клуби за інтересами. 

Таким чином, у процесі організації життєдіяльності спортсменів бойового 

хортингу у культурному та освітньо-виховному просторі сучасного закладу 

загальної середньої чи вищої освіти складається система цілей, які орієнтують 

педагогічний персонал на розвиток виховання учня, в першу чергу, як 

громадянина, як майбутнього фахівця, як високоморальну, інтелігентну, творчу, 

конкурентноздатну особистість, як людину культури. 

Виховання спортсмена бойового хортингу як громадянина націлене на 

становлення патріота, тобто людини з активною громадянською позицією, 

орієнтованої на демократичні цінності та свободи, здатної до захисту прав та 

виконання обов’язків громадянина, відображених у Конституції України. 

Виховання спортсмена бойового хортингу як майбутнього фахівця 

орієнтоване на розвиток: 

глибокої зацікавленості, любові до обраної професії, професійної 

самосвідомості, ерудиції та компетенції; 

усвідомлення професійного інтересу і відповідальності спортсмена бойового 

хортингу; 

здатності ставити творчі та ефективно вирішувати професійні завдання в 

обраній сфері професійної діяльності; 



 

26 

 

готовності приймати нестандартні рішення; 

відкритості для нових досягнень науки, техніки i практики. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє особистість тренера з бойового 

хортингу, викладача, в першу чергу дисциплін фахового спрямування.  

Виховання спортсменів бойового хортингу як високоморальної особистості 

орієнтовано на розвиток: 

високого рівня моральних чеснот (чесності, обов’язку, відповідальності, 

доброзичливості тощо); 

моральної культури, включаючи розуміння високоморальних національних і 

загальнолюдських цінностей; 

гуманістичних поглядів, переконань і світогляду. 

Виховання спортсмена бойового хортингу як інтелігентної особистості 

спрямоване на розвиток: 

високої культури спілкування та поведінки; 

високого рівня ерудиції; 

системності та критичного мислення; 

естетичної, художньої культури; 

прогресивних поглядів та переконань; 

толерантності та поважного ставлення до людей іншої національності та 

інших поглядів та переконань; 

здатності збереження кращих рис і традицій української інтелігенції. 

Виховання спортсмена бойового хортингу як творчої особистості 

зорієнтоване на розвиток: 

методологічної, дослідницької культури; 

творчо-пошукових умінь та здібностей спортсменів бойового хортингу; 

здібностей як до індивідуальної, так і до колективної творчості в спортивній 

чи обраній сфері професійної діяльності; 

здібностей до креативного, системного застосування знань у вирішенні 

професійних теоретичних і практичних завдань. 

Виховання спортсмена бойового хортингу як конкурентноздатної 

особистості націлене на розвиток: 

працьовитості; 

стресовитривалості; 

неперервного професійного саморозвитку; 

комунікативних і лідерських якостей; 

етично-правової відповідальності; 

прагнення спортсменів бойового хортингу виконувати та завершувати 

роботу на високому якісному рівні; 

прагнення постійно підвищувати свій рівень інформаційної культури. 

Інтеграція всіх вищезгаданих якостей уможливлює виховання спортсмена 

бойового хортингу як людини культури, у зв’язку з цим велика відповідальність 

покладається на виховання соцiогуманітарних особливостей характеру. 

Громадянсько-правове виховання: 

прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 
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виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів 

України; 

виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

формування політичної та правової культури особистості; 

залучення учнівської та студентської молоді, яка займається бойовим 

хортингом, до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. 

Правове виховання спортсменів бойового хортингу – це формування 

соцiально зрiлої, вiдповiдальної поведiнки юнакiв та дiвчат на основi знань, норм i 

принципiв чинного законодавства України, поваги до прав i свобод iнших людей, 

шанобливого ставлення до державних символiв. Правова культура особистостi 

невiд’ємна вiд активної протидiї особам, органiзацiям i установам, що порушують 

закони, зазiхають на територiальну цiлiснiсть i незалежнiсть України, завдають 

збиткiв державi та її громадянам. 

Важливою складовою цього напряму виховання є правова освiта 

спортсменів бойового хортингу, яка забезпечується викладанням правових 

дисциплiн, пропагандою чинного законодавства тренерами, викладачами, 

органiзацiєю зустрiчей спортсменiв і спiвробiтникiв Національної федерації 

бойового хортингу України з працiвниками правоохоронних органiв, проведенням 

круглих столiв, вечорiв запитань i вiдповiдей, виставок тематичної лiтератури. 

Важливим засобом правового виховання в Національній федерації бойового 

хортингу України є створення атмосфери вимогливостi щодо сумлiнного 

виконання спортсменами бойового хортингу своїх функцiональних обов’язкiв, 

дотримання положень i правил внутрiшнього розпорядку. 

Залучення молоді до участі у доброчинних акціях і волонтерському русі є 

важливим завданням учнівської соціальної служби. 

Трудове виховання: 

формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах 

ринкової економіки; 

формування у спортсменів бойового хортингу почуття господаря та 

господарської відповідальності; 

розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

Трудове виховання спортсменів бойового хортингу має на метi формування 

любовi до працi та потреби у нiй, потреби в набуттi знань i вмiнь професiйно 

здiйснювати дiяльнiсть, реалiзувати через неї свої задатки i здiбностi, виконувати 

свої обов’язки професiйно, вiдповiдально, якiсно. Трудове виховання ефективно 

впливає на становлення i розвиток волi, здатностi цiлеспрямовано переборювати 

труднощi, що виникають на життєвому шляху спортсмена бойового хортингу, 

сприяє усвiдомленню цiнностi працi та її провiдної ролi в утвердженнi людини у 

суспiльствi i розвитку суспiльних вiдносин, вчить правильно органiзовувати 

трудовий процес, творчо, iнiцiативно та зацiкавлено ставитись до самої працi, її 

результатiв, до людей, якi люблять i вмiють працювати. 

Трудове виховання спортсменів бойового хортингу здiйснюється передусiм 

шляхом залучення учнів до конкретних видiв дiяльностi. Основний вид працi 

спортсменів бойового хортингу – навчання і тренування. Належним чином 

органiзований навчальний процес спонукає учнiв до цiлеспрямованого набуття 
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знань i досвiду, сумлiнного виконання своїх обов’язкiв, оволодiння прийомами 

бойового хортингу, обраною професiєю. Формування поваги та любовi до працi i 

потреби в нiй вiдбувається також через залучення спортсменів бойового хортингу 

до iнших видiв дiяльностi, зокрема громадсько-полiтичної, науково-дослiдної, 

самоврядної, художньої самодiяльностi, спортивних змагань з бойового хортингу, 

суспiльно корисної працi. 

Оволодiння спортсменами бойового хортингу спецiальними дисциплiнами, 

навчальними курсами «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 

допомагає формувати культуру працi, слiдувати у цiй сферi законам розвитку 

людини, природи i суспiльства. 

Професiйне виховання спортсменів бойового хортингу взаємопов’язане з 

трудовим вихованням та є його логiчним продовженням. Суттю професiйного 

виховання виступає становлення учня бойового хортингу як спортсмена та 

фахiвця. Вирiшенню даного завдання пiдпорядковується дiяльнiсть усiх 

структурних пiдроздiлiв Національної федерації бойового хортингу України, 

насамперед – президії федерації, тренерської ради, а також керівників клубів та 

спортивних секцій i кожного викладача з бойового хортингу. 

Навчальний процес у заладах освіти є основною ланкою професiйного 

становлення спортсменів бойового хортингу. Тому принципово важливо 

поєднувати теорiю i практику, з найбiльшою ефективнiстю передавати учням 

бойового хортингу необхiдний обсяг знань i вмiнь, навчити їх систематично 

працювати над собою, вмiло користуватися набутими знаннями в ринковій 

економіці. Лекцiї, практичнi заняття, зустрiчi з фахiвцями, самостiйнi заняття у 

бiблiотецi, науково-дослiдна робота, пiдготовка контрольних, курсових i 

дипломних робіт – далеко не повний перелiк форм роботи на шляху професiйного 

становлення молодих людей, які займаються бойовим хортингом. 

Важливою у цьому процесi є особистiсть тренера і викладача в першу чергу 

дисциплiн фахового спрямування. Однiєю iз складових професiйного становлення 

спортсменів бойового хортингу є оволодiння знаннями та навиками роботи з 

людьми, психологiчна готовнiсть працювати в ринкових умовах та вiдповiдати за 

результати своєї роботи. Результатом професiйного виховання спортсменів 

бойового хортингу є любов i повага до обраної професiї, глибокi та рiзнобiчнi 

фаховi знання i вмiння, творчий пiдхiд спортсмена бойового хортингу до 

вирiшення iснуючих проблем, готовнiсть приймати нестандартнi рiшення, 

особиста вiдповiдальнiсть за справу, вiдкритiсть для нових досягнень науки, 

технiки i практики. 

Виховання інформаційної культури у загальному розумінні – це 

виховання у сфері культури, пов’язаної із функціонуванням та користуванням 

інформацією в суспільстві. 

Модель інформаційної культури особистості складається з трьох 

компонентів: 

когнітивний блок (Інтернет грамотність; навики поводження з інформацією; 

уміння організовувати пошук необхідної інформації; уміння працювати з 

відібраною інформацією: структурувати, систематизувати, узагальнювати, 



 

29 

 

представляти у вигляді, зрозумілому іншим людям; уміння спілкуватися з іншими 

людьми за допомогою сучасних засобів передачі інформації тощо); 

емоційно-ціннісний блок (зміст інформаційних потреб та інтересів; мотиви 

звернення до різних джерел інформації та пов’язані з ними очікування; ступінь 

задоволення інформаційних потреб, самооцінка інформаційної компетентності 

тощо); 

праксеологічний блок (способи пошуку та канали отримання необхідної 

інформації; інтенсивність звернення до різних джерел інформації та їх 

характеристика; застосування отриманої інформації у різних сферах своєї 

діяльності; способи розповсюдження нової інформації, форми діяльності в 

Інтернеті тощо). 

Виховання інформаційної культури спортсменів бойового хортингу 

починається з формування інформаційної складової – знань. Саме вони, 

трансформуючись далі в уміння і навики, закладають основу когнітивного блоку, а 

потім безпосередньо впливають на рівень інформаційної культури спортсменів 

бойового хортингу. Інформаційна культура спортсменів бойового хортингу стає 

визначальним фактором їх майбутньої трудової діяльності. 

Виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності 

розглядається як цілісна, багатовимірна, багаторівнева, відкрита особистісно та 

ціннісно орієнтована система творчої самореалізації, саморозвитку, 

самовиховання, заснована на інтеграції логічних, інтуїтивних, евристичних, 

рефлексивних, емпатійних компонентів. 

До найбільш ефективних педагогічних технологій, які забезпечують 

саморозвиток і самовиховання спортсменів бойового хортингу, належать: 

технологія проблемно-пошукового навчання; 

особистісно-орієнтовані технології організації навчально-виховної 

діяльності спортсменів бойового хортингу; 

тренінги творчого саморозвитку, особистісного росту, релаксації, 

аутотренінгу; 

ігри-дослідження; 

суб’єктно-орієнтовані дослідницькі практикуми; 

інформаційні технології. 

Естетичне виховання: 

розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої 

діяльності; 

формування у спортсменів бойового хортингу естетичних поглядів, смаків, 

які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури; 

вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, 

відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

Естетичне виховання покликане забезпечувати становлення i розвиток у 

спортсменів бойового хортингу вiдчуття, розумiння i потреби у красi, 

усвiдомлення необхiдностi жити i творити за її законами, з позицій естетичних 

правил оцiнювати явища i процеси навколишньої дiйсностi. Естетичне ставлення 

спортсмена бойового хортингу до свiту пов’язане з емоцiйним переживанням, 
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насолодою вiд сприйняття об’єктiв, якi розглядаються як довершенi, гармонiйнi, 

красивi. 

Свiдомiсть спортсменів бойового хортингу – це вiдкрите поле для 

сприйняття рiзноманiтних, нерiдко суперечливих естетичних iдей, поглядiв i 

теорiй. Найважливiшими завданнями цього напряму виховання є вироблення 

зрiлих естетичних смакiв, вмiння вiдрiзняти дiйсно естетичнi цiнностi вiд хибних, 

надуманих, формування потреби в естетизацiї умов працi та проживання. Також 

необхідно навчити юнакiв i дiвчат працювати i спiлкуватися з iншими людьми 

красиво, отримувати естетичне задоволення вiд результатiв діяльності. 

Формування естетичної культури спортсменів бойового хортингу 

вiдбувається як у процесi навчання, так i в позанавчальний час. Теоретичним 

підґрунтям естетичного виховання виступають дисциплiни соцiогуманiтарного 

спрямування, передусiм iсторiя, фiлософiя, естетика, соцiологiя, психологiя, 

культурологiя. Чуттєво-емоцiйна компонента значною мiрою реалiзується через 

участь спортсменів бойового хортингу у художнiй самодiяльностi, гуртках i 

студiях, заходах, що проводить Національна федерація бойового хортингу України 

спільно з первинною профспілковою організацією спортсменів бойового хортингу 

та літературною студією закладу освіти, естетичне оформлення результатів праці 

спортсменів бойового хортингу, вiдвiдування театрiв, виставок, музеїв, зустрiчi з 

дiячами лiтератури i мистецтва, проведення творчих вечорiв, читання художньої 

лiтератури та поезiї, слухання музики. Значну роль в естетичному вихованнi 

вiдiграють нацiональнi естетичнi традицiї, народна творчiсть (фольклор, 

декоративно-прикладне мистецтво, архiтектура тощо). 

Виховання культури поведінки та спілкування пов’язане з сукупністю 

набутих, усталених морально-естетичних і соціально значущих якостей 

особистості, які проявляються в повсякденному житті та умінні співіснувати з 

іншими людьми. 

Виховання культури поведінки спортсменів бойового хортингу ставить за 

мету проявлення моральних вимог суспільства, закріплених в нормах, принципах 

й ідеалах, та їх інтеграцію в особистісний досвід, зокрема: 

зовнішній вигляд; 

автономність та ролі; 

імідж і презентацію; 

стиль життя і спілкування. 

Виховання культури спілкування, в свою чергу, передбачає формування у 

спортсменів бойового хортингу таких якостей як: 

гуманність, толерантність; 

уміння передбачати морально-психологічні наслідки своєї поведінки; 

здатність до компромісів. 

Екологічне виховання: 

формування основ глобального екологічного мислення та екологічної 

культури; 

оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 
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виховання у спортсменів бойового хортингу почуття відповідальності за 

природу як національне багатство; 

виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності. 

Екологiчне виховання спрямоване на утвердження у свiдомостi спортсменів 

бойового хортингу знань про природу як єдину основу життя на Землi, переконань 

про необхiднiсть гуманного ставлення до неї, особисту вiдповiдальнiсть за 

майбутнє, формування вмiння здiйснювати дiяльнiсть, дбайливо оберiгаючи 

довкiлля. 

Хоча основнi спецiальності в закладах освіти не мають прямого 

екологiчного спрямування, нормативнi курси все ж повиннi викладатись зi 

спецiальним акцентуванням уваги на екологiчних питаннях. Участь в 

екологiчному вихованнi беруть усi тренери з бойового хортингу. Важливе 

значення мають екскурсiї в Український державний екологiчний центр, участь 

спортсменів бойового хортингу в акцiях екологiчного характеру, зустрiчi з 

вченими i представниками екологiчних органiзацiй. 

Принципово важливим аспектом екологiчного виховання є усвiдомлення 

спортсменами бойового хортингу потреби робити у процесi майбутньої 

професiйної дiяльностi, зробити все вiд них залежне для забезпечення екологiчно 

чистих умов виробництва. 

Екологічне виховання здійснюється за участю туристичних клубів та 

профспілок закладів освіти. 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового 

способу життя; 

формування знань і навичок фізичної культури в житті учня; 

забезпечення повноцінного фізичного розвитку спортсменів бойового 

хортингу; 

фізичне, духовне та психічне загартування; 

формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, профілактика захворювань; 

створення умов для активного відпочинку спортсменів бойового хортингу. 

Фiзичне виховання в системі бойового хортингу – це розвиток i змiцнення 

здоров’я спортсменів бойового хортингу, їх фiзичних задаткiв та здiбностей, 

утвердження активного, здорового способу життя, вироблення вмiнь самостiйно 

використовувати форми i методи фiзичної культури в процесi власної 

життєдiяльностi. Даний напрям виховання включає пропаганду здорового способу 

життя i конкретну дiяльнiсть, спрямовану на фiзичне вдосконалення та фiзичне 

загартування спортсменів бойового хортингу. У сучасних умовах надто 

важливими є робота зі спортсменами бойового хортингу щодо роз’яснення 

шкiдливостi вживання алкогольних напоїв i наркотичних речовин, тютюнових 

виробів, проведення профiлактичних заходiв щодо попередження рiзноманiтних 

захворювань. Фізичне здоров’я тісно пов’язане з психічним станом людини. 

Фізичне, духовне та психічне загартування відбувається паралельно. З цією метою 

в закладах освіти працює також психологічна служба. 
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Фiзичне виховання спортсменів бойового хортингу здійснюється на заняттях 

з фiзичної культури, через участь юнакiв i дiвчат у роботi спортивних секцiй, 

клубiв, під час спортивних змагань, туристичних походів. Організовує та 

проводить роботу в даному напрямі система спортивних клубів Національної 

федерації бойового хортингу України. 

Кожен із напрямів виховної роботи спрямований на досягнення мети, 

вирішення конкретних завдань i передбачає використання вiдповiдних форм та 

методів роботи. Постійна єдність, взаємодоповнюваність усіх напрямів виховання 

спортсменів бойового хортингу є важливою умовою результативності виховної 

роботи в цілому. Формування свiтоглядної культури передбачає збагачення i 

розвиток свiтогляду спортсменів бойового хортингу як системи знань i переконань 

щодо навколишнього свiту та свого мiсця у ньому, кристалiзацiю життєвих 

принципiв особистiсного буття, вироблення вмiння вiдстоювати їх на практицi, 

виховання толерантностi, поваги до людей, якi мають iншi свiтогляднi цiнностi. 

Провідне значення у формуванні свiтоглядної культури спортсменів 

бойового хортингу має належним чином органiзований тренувальний і навчальний 

процес, насамперед з дисциплін гуманiтарної підготовки: філософії, історії 

України, релiгiєзнавства, соцiологiї, психології та педагогіки, культурологiї, 

економiчної теорiї, полiтологiї, а також дисциплiн циклу природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки фундаментального та професійного циклу: 

політичної економії, історії економіки та економічної думки, економічної історії, 

менеджменту, маркетингу тощо. Важливе значення має також залучення 

спортсменів бойового хортингу до активного суспiльного життя, виконання ними 

громадських доручень, особиста iнiцiатива i участь у пiдготовцi та проведеннi 

фізкультурно-спортивних, культурно-масових i громадсько-полiтичних заходiв. 

Процес формування свiтоглядної культури здійснюється на плюралiстичнiй 

основi й передбачає вiльне свiтоглядне самовизначення кожного спортсмена 

бойового хортингу. 

 

2.6. Зміст, форми і методи національно-патріотичного виховання у 

системі бойового хортингу 

 

Весь освітній процес у системі бойового хортингу має бути насичений 

різними аспектами національно-патріотичного виховання. Проте особлива роль 

тут належить знанням соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, 

природознавству, суспільствознавству, літературі, а також громадянській освіті. 

Ефективність національно-патріотичного виховання в системі бойового 

хортингу значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та 

методів його організації. Серед методів і форм національно-патріотичного 

виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на 

демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і 

сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. 

До таких методів належать: соціально-проектна діяльність, ситуаційно-

рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні 

тренінги, інтелектуальні аукціони, мозкові атаки, метод аналізу соціальних 
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ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації, створення 

проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів 

поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво 

лідером і культивування його авторитету, використання засобів масової 

комунікації, методики колективних творчих справ, традицій, символіки, ритуалів, 

засобів народної педагогіки. Крім названих можна застосовувати також традиційні 

методи: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, 

періодичною пресою, самостійне рецензування тощо. А саме: 

бесіди – «Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид 

спорту України», «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її 

Прапор і Гімн», «Наша Вітчизна – Україна», «Державна символіка Батьківщини», 

«Твої права і обов’язки», «Що таке воля», «Сім'я, рід, родина, рідня», «Патріотизм 

– нагальна потреба України»; 

огляди періодичної преси – «Що, де, коли?», «За текстами газет», «Цікаві 

хвилинки», «Пульс планети»; 

огляд телепередач патріотичного напряму; 

засоби, які виховують любов до української мови – «Свято рідної мови», 

«Мужай прекрасна наша мово», «Шевченківське слово», «Літературні вечорниці», 

«Тиждень української мови» – конкурс на кращий мовний плакат, конкурс 

декламаторів, конкурс на кращу розповідь української народної казки, вечір 

українських загадок, прислів’їв, приказок, повір’їв, легенд, народних прикмет; 

звернення до методики вивчення мови із зупинками на освоєнні лексики, 

фразеології, етимології; зустрічі з письменниками, поетами; філологічні 

мікроекспедиції – записати назви окремих предметів давнини, зібрати прислів’я, 

приказки, загадки, поширені в даній місцевості з наступним обговоренням їх в 

класі, або на засіданнях гуртка; мовні екскурсії, завдання яких виявити 

неграмотні, неоковирні вислови в об’явах, рекламах, вивісках, тощо; стенди «Як 

ми говоримо»; 

форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу – 

історичне краєзнавство: відвідання місць історичних подій, вивчення літератури, 

збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи 

фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, 

щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож 

«Україно ти моя прекрасна», складання історії свого роду, участь в роботі гуртків, 

етнографічного та фольклорного ансамблів, оформлення кімнат народознавств, 

святкування Дня Конституції, Дня незалежності України; 

форми роботи військово-патріотичного виховання: патріотичні клуби, 

участь у грі «Хортинг-Патріот», участь у Пласті, юний рятівник, фестивалі 

патріотичної пісні; святкування Дня перемоги, Дня збройних сил України, Дня 

призовника, захисника Вітчизни, Дня пам’яті Героїв Крут; змагання з військово-

прикладних елементів бойового хортингу, літні військово-спортивні табори, 

участь у військово-спортивних іграх, участь у фізкультурно-оздоровчому 

патріотичному комплексі «Козацький гарт»; інтелектуальні вікторини «Гордимося 

подвигами предків»; 
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архівно-пошукова робота, екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами війни та 

учасниками бойових дій, родичами загиблих захисників Батьківщини, випуск 

плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності; 

участь у «Вахтах пам’яті», акціях «Збережемо пам’ять про подвиг», 

«Ветеран мого двору», «Школа – госпіталь», «Солдатські вдови»; 

вивчення факультативних курсів за вибором «Історія української культури», 

«Видатні військові України», «Історія дипломатії», «Велика Вітчизняна війна як 

складова Другої світової війни», «Ми – громадяни», «Практичне право», 

обов'язкових предметів «Людина і світ», «Людина і суспільство»; 

проведення семінарів, конференцій, круглих столів: «Партизанський рух в 

Україні у спогадах учасників, мовою документів, нових досліджень», «У пам’яті 

світ врятований», «Утверджувати ідеали культури миру – служити миру», «Діячі 

руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни»; 

уроки пам’яті, уроки мужності: «Їх славні імена в літописі захисту України», 

«Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься», «Наша вулиця 

носить ім’я героя війни», «Діти, молодь у підпіллі в роки минулої війни», «Бойові 

нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів», «Імена 

фронтовиків на обеліску братської могили у моєму населеному пункті»; 

виховання бережного ставлення до природи – створення учнівських проектів 

«Наукові знання про природу», «Очевидне – неймовірне», «Дивосвіт»; виробів 

учнів з природних матеріалів, проведення конкурсів на кращий плакат «Бережи 

довкілля», операцій «Мурашник», «Блакитні водойми», «Шпачки прилетіли», 

«Лелеки», «Посаджу я деревце», «Наші джерела»; екологічні екскурсії, олімпіади, 

свята, конкурси, штаби охорони природи, пошукова діяльність; 

засоби виховання правосвідомості – вивчення Конституції України, клуби 

юних юристів, дипломатів, загони рятівників, шкільні штаби порядку, зустріч з 

депутатами, працівниками правоохоронних органів, дискусії: «Чи варто завжди 

дотримуватись букви закону?», «Що значить бути патріотом?», «Свобода чи 

вседозволеність?», теоретичні конференції: «Україна суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава», «Суть громадянського суспільства», 

захист рефератів: «Найважливіші функції Української держави», «Проблеми та 

спрямованість нашої економіки», «Свобода та особиста недоторканість громадян»; 

виховання засобами праці – соціально-проектна діяльність, підприємництво, 

кооперативи, бізнес-клуби, табори праці і відпочинку, фермерські господарства, 

аукціони, ярмарки, індивідуальна трудова діяльність, розширення зеленої зони 

біля закладу освіти, впорядкування та догляд за подвір’ям, проведення операцій 

«Турбота», «Милосердя», «Біля мого будинку» тощо. 

 

2.7. Забезпечення реалізації програми національно-патріотичного 

виховання засобами бойового хортингу 

 

Класно-урочна діяльність: 

уроки-практикуми; 

ігрові форми навчання та виховання; 

інтегровані уроки; 
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колективне взаємонавчання. 

Позаурочна діяльність: 

історичні декади; 

проведення свят, заходів, спортивних змагань, творчих конкурсів; 

вікторини, олімпіади, конференції; 

пізнавальні класні години. 

Творчо-пошукова діяльність: 

організація роботи шкільного музею, екскурсійна робота; 

навчальні та виховні проекти, соціальне проектування, пошуково-

дослідницька діяльність; творчі роботи; 

театралізація. 

Діагностична діяльність: 

анкетування учнів; 

визначення рівня вихованості; 

діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів спортсменів бойового 

хортингу;  

опис і фіксація даних на паперових та електронних носіях; 

аналіз анкет, опитувальників, проведених заходів тощо; 

порівняння і зіставлення з очікуваним результатом проекту, з уже 

досягнутими показниками. 

Вивчення передового педагогічного досвіду: 

участь у семінарах, засіданнях методичних об'єднань, заходів з виховної 

роботи; 

вивчення виховних програм і проектів з патріотичного виховання 

спортсменів; 

вивчення публікацій ЗМІ з патріотичного виховання учнів бойового 

хортингу. 

Взаємодія з громадськими організаціями: 

проведення заходів патріотичної спрямованості спільно з громадськими 

організаціями, міськими бібліотеками, радою ветеранів, спілками тощо; 

участь у конкурсах патріотичної спрямованості, що проводяться 

громадськими організаціями міста, області. 

 

2.8. Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання в 

системі бойового хортингу 

 

1) духовно-моральний напрям – «Я – патріот»;  

2) культурно-історичний напрям – «Мала Батьківщина»;  

3) громадянсько-правовий напрям – «Я – громадянин»; 

4) військово-патріотичний напрям – «Дні військової слави»;  

5) спортивно-патріотичний – участь у спортивних змаганнях; 

6) культурно-патріотичний – участь у художній самодіяльності. 

Духовно-моральний напрям включає в себе: 

формування морально стійкої цільної особистості, яка має такі моральні 

якості, як сумлінність, чесність, колективізм, прагнення дотримуватися правил 
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поведінки, повагу до старшого покоління, мужність, любов до Батьківщини та 

свого народу; 

виховання поваги до сім'ї, батьків, сімейних традицій; 

формування позитивного ставлення до здорового способу життя, виховання 

активної життєвої позиції щодо власного здоров'я, неприйняття асоціальних явищ, 

котрі підривають фізичне і духовне здоров'я нації. 

Культурно-історичний напрям передбачає: 

виховання в учнів любові до своєї малої батьківщини, рідного краю; 

залучення учнів до роботи по збереженню культурних та історичних 

пам'яток бойової та трудової слави; 

формування почуття національної гордості, національної самосвідомості, 

здатності жити поряд з людьми інших культур, мов і релігій. 

Цивільно-правовий напрям орієнтований на: 

вивчення державної системи України, її Конституції, Гімну, державної 

символіки, прав і обов'язків громадянина України; 

формування глибокого розуміння громадянського обов'язку, ціннісного 

ставлення до національних інтересів України, її суверенітету, незалежності та 

цілісності; 

формування культури правових відносин, прагнення до дотримання 

законодавчих норм; 

розвиток дієвого самоврядування у секції бойового хортингу та закладі 

освіти. 

Військово-патріотичний напрям включає в себе: 

вивчення військової історії та традицій України, знання дат військової слави, 

бойових і трудових подвигів жителів області в роки різних війни; 

збереження військових традицій, зв'язку поколінь захисників Батьківщини, 

організація зустрічей учнів з ветеранами війни та праці, учасниками локальних 

військових конфліктів та антитерористичних операцій; 

формування позитивного образу Збройних Сил України, готовності до 

виконання військового обов'язку. 

Спортивно-патріотичний напрям. Направлений на розвиток морально-

вольових якостей, виховання витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості 

в процесі занять фізичною культурою і спортом, формування досвіду служіння 

Вітчизні і готовності до захисту Батьківщини. 

Культурно-патріотичний напрям. Направлений на розвиток творчих 

здібностей учнів бойового хортингу через залучення їх до музичного фольклору, 

усної народної творчості, народних свят, знайомство зі звичаями і традиціями 

українського народу. 
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РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

 

3.1. Загальні положення концепції 

 

Інтеграція України у європейське співтовариство, світові цивілізаційні 

процеси, стан фактичної війни на сході України визначають освітню стратегію 

держави щодо організації і проведення військово-патріотичного виховання 

молодого покоління: 

місце і роль військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді в загальнодержавній системі підготовки громадян України до 

військової служби; 

мету, завдання, принципи та основні напрями діяльності закладів загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти, дитячих та юнацьких об’єднань з 

військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді; 

основні напрями взаємодії закладів загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти, дитячих та юнацьких об’єднань з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

педагогічні умови військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді в закладах загальної середньої, професійно-технічної, вищої 

освіти, дитячих та юнацьких об’єднаннях. 

Дана Концепція є основоположним програмним документом, що визначає 

державну політику з військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді України на період до 2030 року. Це основний керівний 

документ для практичної діяльності всіх органів, структур і осіб, що організують і 

здійснюють процес військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді. 

Концепція визначає об’єкти військово-патріотичного виховання, його 

ідеологічні, організаційно-педагогічні основи, програмне, нормативне, наукове, 

інформаційне, кадрове, матеріально-технічне й фінансове забезпечення та систему 

управління. Правовою основою Концепції є Конституція України, закони України 

«Про основи національної безпеки України», «Про освіту», «Про військовий 

обов’язок та військову службу», Постанова Кабінету Міністрів України про «Деякі 

питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів», Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші 

законодавчі акти України.  

Актуальність розробки концепції обумовлена складною соціально-

політичною ситуацією в Україні, окупацією українських територій і проведенням 

збройних акцій терористів у східних регіонах нашої держави. Тому здійснення 

системного підходу до військово-патріотичного виховання дітей та молоді є 

одним з головних складових національної безпеки України. Дотримання положень 

концепції дасть змогу оптимізувати військово-патріотичне виховання дітей, 

учнівської та студентської молоді, суттєво підвищити обороноздатність нашої 

країни й поліпшити національну безпеку України. Реалізація Концепції 
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забезпечується існуючою кадровою та матеріально-технічною базою, наявною у 

сфері освіти України, що не потребує значних витрат. 

 

3.2. Об’єкти військово-патріотичного виховання в системі бойового 

хортингу 

 

Об’єктами військово-патріотичного виховання є діти дошкільних закладів, 

учні загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних закладів освіти, студенти 

вищих закладів освіти. Особлива увага приділяється військово-патріотичному 

вихованню дітей, учнівської та студентської молоді, що навчаються і мешкають у 

зонах Антитерористичної операції, та інвалідів, які мають фізичні й психічні вади. 

 

3.3. Ідеологічні основи військово-патріотичного виховання засобами 

бойового хортингу 

 

Військово-патріотичне виховання дітей, учнівської та студентської молоді в 

Україні є невід’ємною частиною системи національної безпеки країни, важливим 

компонентом гуманітарного виховання дітей і молоді, формування у них 

патріотичних почуттів, фізичного та морального здоров’я, вдосконалення 

освітньої, фізичної, психологічної, соціальної та морально-духовної готовності до 

військової служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях. 

Ідеологічною основою військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді є загальнолюдські та гуманістичні цінності, які втілюють 

демократичні, гуманістичні ідеї стосовно формування, розвитку особистості, а 

також цілісна сучасна теорія особистісно орієнтованого виховання. 

Ця нова освітня гуманістична філософія є альтернативою директивному 

авторитарному вихованню. У ній обґрунтовано психолого-педагогічні умови, які є 

основою реалізації особистісно орієнтованого виховання засобами новітніх 

виховних технологій, формування у суб’єкта здібності і бажання усвідомлювати 

себе як особистість, культивування цінності іншої людини, досвіду свободи 

приймати особисті рішення, розроблення національної ідеї у становленні 

громадянина-патріота України та Програми українського патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді. Критеріями ефективності військово-

патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді є рівні їхньої 

військово-патріотичної вихованості та показники освітньої, фізичної, 

психологічної, соціальної, морально-духовної готовності до військової служби. 

 

3.4. Організаційно-педагогічні основи 

 

Організаційно-педагогічною основою військово-патріотичного виховання 

дітей учнівської та студентської молоді у закладах загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти є предмет «Захист України», навчання на 

військових кафедрах та військово-патріотична діяльність у процесі позакласної і 

позашкільної роботи з військово-патріотичного виховання та допризовної 

підготовки. Зміст військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 
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студентської молоді визначається навчальними програмами з предметів «Захист 

України» та військових дисциплін закладів вищої освіти, що базуються на 

принципах прогностичної педагогіки й враховують вікові особливості 

дошкільників, учнів та студентів і тісно пов’язуються з навчальним матеріалом 

інших предметів і дисциплін, що формують фізичну, моральну і духовну основу 

особистості в процесі навчання позакласної та позашкільної роботи з військово-

патріотичного виховання.  

 

3.5. Мета, завдання і головні напрямки військово-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

Мета Концепції військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді України полягають у створенні науково-методологічних засад 

для системної і цілеспрямованої діяльності закладів освіти, органів державної 

влади і громадськості щодо виховання молодої людини – громадянина-патріота 

України, готової розвивати бажання отримати військову професію з метою 

захисту Вітчизни та служби в Збройних силах України.  

Основними завданнями військово-патріотичного виховання дітей, учнівської 

та студентської молоді є: 

підвищення статусу військово-патріотичного виховання в українському 

суспільстві загалом та в системі освіти зокрема; 

підвищення престижу військової служби як виду державної служби, а звідси 

культивування ставлення до солдата як до державного службовця; 

створення спільно з Міністерством оборони України, Міністерством освіти і 

науки України, Міністерством молоді і спорту України, іншими міністерствами та 

відомствами, а також органами державної влади та місцевого самоврядування і 

козацькими громадськими організаціями центрів військово-патріотичного 

виховання і підготовки до військової служби у всіх регіонах України; 

розробка спільно з Міністерством оборони України, Міністерством освіти і 

науки України, Міністерством молоді і спорту України, іншими міністерствами і 

відомствами, а також органами державної влади та місцевого самоврядування і 

козацькими громадськими організаціями Програми військово-патріотичного 

виховання і підготовки молоді до військової служби; 

внесення в державні стандарти повної загальної середньої освіти, змін щодо 

забезпечення об’єднання предмета «Фізична культура» з предметом «Захист 

України» в єдину галузь «Військово-патріотичне виховання і фізична культура» з 

метою підвищення якості військово-патріотичного виховання та фізичної 

підготовки учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти; 

організація взаємодії з політичними партіями та громадськими 

об’єднаннями (у тому числі – козацькими громадськими організаціями) як 

стратегічними партнерами і союзниками щодо розроблення спільних планів, 

заходів і проектів з військово-патріотичного виховання; 

організація взаємодії з комітетами батьків військовослужбовців 

(солдатських матерів), сімей загиблих, ветеранськими організаціями з метою 
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створення системи сприяння молодій особистості у підготовці, службі в Збройних 

силах України і наступній адаптації до цивільного життя; 

видання та розповсюдження військово-патріотичної літератури, електронних 

та друкованих засобів масової інформації, що спеціалізуються на військово-

патріотичній тематиці; 

створення військово-патріотичних медіа-програм, активне використання 

можливостей «Інтернету» для роботи з молодіжною аудиторією; 

ініціювання наукових досліджень і наукових розробок з військово-

патріотичного виховання в закладах загальної середньої, професійно-технічної, 

вищої освіти; 

впровадження в навчальний процес сучасних виховних технологій з 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

відродження на нових теоретико-технологічних засадах виховної системи y 

процесі навчального, позакласного та позашкільного військово-патріотичного 

виховання дітей, учнівської та студентської молоді; 

забезпечення формування в учнівської та студентської молоді освітньої, 

фізичної, психологічної, соціальної, морально-духовної готовності до військової 

служби та активної протидії сепаратизму, аморальності, шовінізму, фашизму. 

 

3.6. Інформаційне забезпечення реалізації концепції 

 

Особливе значення для інформаційного забезпечення реалізації Концепції, 

оцінювання ефективності проведених заходів з військово-патріотичного 

виховання мають показники соціологічних, психологічних та педагогічних 

досліджень, контентаналізу електронних та друкованих засобів масової 

інформації. Необхідним є також створення єдиної всеукраїнської бази даних 

громадських організацій, державних установ, спортивних організацій та 

об’єднань, які займаються військово-патріотичною діяльністю.  

Забезпечувати інформаційну підтримку військово-патріотичного виховання 

передбачається через: 

активне використання можливостей відповідних структур (прес-служб, 

відомчих ЗМІ та ін.) державних органів виконавчої влади та місцевого 

самоуправління; 

розширення соціальної реклами в засобах масової інформації, на біл-бордах, 

стендах та ін.; 

видання книг, брошур, буклетів, газет та інших друкованих видань з питань 

військово-патріотичного виховання; 

участь у виставках, експозиціях на військово-патріотичну тематику, 

створення власного виставкового фонду з військово-патріотичного виховання; 

розширення мережі історичних, військових, краєзнавчих та інших музеїв у 

закладах загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти України; 

створення художніх та документальних кінофільмів на військово-

патріотичну тематику; 

проведення щорічних конкурсів на кращий журналістський твір на 

військово-патріотичну тематику; 
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збільшення присутності медійних матеріалів із військово-патріотичного 

виховання в глобальній мережі «Інтернет»; 

активне використання можливостей форумів, живих журналів, соціальних 

мереж, розміщення короткометражних роликів про військово-патріотичну 

діяльність на різних інформаційних порталах, сайтах тощо; 

збільшення кількості та тиражів журналів на військову тематику, створення 

у закладах освіти всіх рівнів музеїв, кімнат бойової слави, стендів військово-

патріотичного виховання; 

проведення в Україні національної дитячо-юнацької військово-спортивної 

гри «Хортинг-Патріот» та військово-прикладних видів спорту; 

розширення мережі тематичних військово-туристських маршрутів місцями 

Бойової Слави, спеціалізованих військово-спортивних таборів; 

організація взаємодії з виробниками комп’ютерних ігор з метою створення 

спеціалізованих ігор, присвячених допризовній підготовці, історії військово-

патріотичного виховання в Україні. 

 

3.7. Механізми реалізації концепції 

 

 Реалізацію заходів Концепції передбачається здійснити шляхом: 

удосконалення законодавства України про військово-патріотичне виховання, 

національну безпеку, оборону, освіту, військовий обов’язок та військову службу, 

інші державні нормативно-правові акти; 

аналізу досвіду реалізації, внесення змін та удосконалення концепцій 

військово-патріотичного виховання інших країн світу; 

науково-методичного забезпечення роботи з військово-патріотичного 

виховання в Україні, розвитку наукових досліджень в цій галузі, введення 

державних та відомчих премій за кращі наукові розробки з військово-

патріотичного виховання (кращий підручник, науковий посібник, краща 

інформаційна технологія тощо); 

здійснення послідовного системного моніторингу реальної практики 

військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді. 

 

3.8. Основні етапи та очікувані результати реалізації концепції 

 

На початковому етапі погодити концепцію з усіма зацікавленими 

державними органами виконавчої влади й затвердити її. Передбачити розробку 

нової державної Програми військово-патріотичного виховання і підготовки молоді 

до військової служби в Збройних силах України. Спільно з державними органами 

влади, закладами освіти та місцевого самоврядування передбачити розробку 

типових регіональних програм військово-патріотичного виховання і підготовки 

молоді до військової служби, які врахують вимоги до регіонів з питань організації 

підготовки до військової служби. При розробці зазначених програм першочергову 

увагу слід приділити найгострішим проблемам стану роботи з військово-

патріотичного виховання в закладах загальної середньої, професійно-технічної, 
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вищої освіти, характерних для даного регіону. Слід узгодити ці програми з 

органами державної влади та місцевого самоврядування. 

На початковому етапі необхідно розпочати роботу з розробки нормативів 

(типових проектів), розміщення наочної агітації в загальноосвітніх, професійно-

технічних, вищих закладах освіти, та позашкільних закладах освіти України, 

розробки спільно із засобами масової інформації передач військово-патріотичної 

тематики, видання навчально-методичного посібника про світовий та український 

досвід організації військово-патріотичного виховання. Необхідно розробити 

Положення про центри військово-патріотичного виховання та підготовки до 

військової служби, розпочати роботу з формування таких центрів. 

У системі «Інтернет» розгорнути активну роботу із залучення молоді до 

військово-патріотичної діяльності з використанням сучасних інтернет-технологій 

та комунікацій. У межах роботи з розробки нових форм і методів роботи з 

військово-патріотичного виховання до закінчення навчального року провести 

роботу із загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими та позашкільними 

закладами освіти щодо активного залучення учнівської та студентської молоді до 

військово-патріотичного виховання. Створити прес-центр із залученням 

журналістів, які спеціалізуються на питаннях військово-патріотичного виховання 

та допризовної підготовки молоді. 

На другому етапі продовжити здійснення заходів із військово-патріотичного 

виховання та підготовки молоді до військової служби. 

За результатами їх реалізації передбачається: 

розробити пілотні проекти створення у всіх регіонах України на місцевому 

рівні центрів військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до 

військової служби; 

об’єднати навколо центрів військово-патріотичного виховання та підготовки 

молоді до військової служби громадські організації, що займаються військово-

патріотичним вихованням молоді, виробити організаційно-правові схеми їх 

взаємодії; 

створити на базі центрів військово-патріотичного виховання та підготовки 

до військової служби всеукраїнську мережу пошукових загонів; 

затвердити спільно з управліннями освітою, органами державної влади та 

місцевого самоврядування державні програми військово-патріотичного виховання 

і підготовки молоді до військової служби; 

розширити присутність центрів військово-патріотичного виховання та 

підготовки молоді до військової служби в глобальній мережі «Інтернет»; 

завершити роботу зі створення всеукраїнської мережі центрів військово-

патріотичного виховання і підготовки до військової служби. На третьому етапі 

передбачається завершити створення центрів військово-патріотичного виховання 

та підготовки до військової служби; всеукраїнської системи військово-

патріотичного виховання громадян з масовим охопленням дітей, учнівської та 

студентської молоді. 

Основний зміст та послідовність визначення результатів Концепції 

військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді в 

системі освіти України передбачає: – складання короткого плану аналізу стану 
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військово-патріотичного виховання дітей та молоді та його результатів, розробку 

методичних матеріалів і документів для його проведення, визначення переліку 

його найважливіших напрямків, найважливіших заходів і проблем, які необхідно 

ретельно дослідити; 

збирання інформації про стан військово-патріотичного виховання дітей і 

молоді та його результати, про ефективність проведених заходів та участь у них; 

аналіз ефективності роботи безпосередніх організаторів військово-

патріотичного виховання, виконання ними окремих завдань, певних 

функціональних обов’язків тощо; 

аналіз ефективності військово-патріотичної виховної роботи з різними 

категоріями й групами учнівської і студентської молоді. При цьому визначаються 

як кількісні (кількість заходів, рівень охоплення учасників, класифікація заходів за 

видами та ін.), так і якісні показники (ефективність заходів, зміна ситуації після їх 

проведення, заходи, здатні надавати найбільш формуючий, інформаційний, 

мобілізуючий вплив); 

підготовка висновків про стан військово-патріотичного виховання 

учнівської і студентської молоді та його оцінка, формулювання певних завдань та 

заходів з його подальшого поліпшення. 

У висновках визначаються: 

загальна оцінка стану військово-патріотичного виховання дітей, учнівської 

та студентської молоді й досягнутих результатів, їх порівняння з попереднім 

періодом; 

рівень відповідності проведеної роботи висунутим вимогам, поставленим 

завданням, наявним можливостям; передові і відстаючі в організації та проведенні 

основних заходів; невикористані можливості, засоби, упущення, недоліки тощо. 

 

3.9. Керівництво військово-патріотичним вихованням засобами 

бойового хортингу 

 

Керівництво процесами військово-патріотичного виховання дітей та молоді 

з боку держави здійснюється органами державної влади через Міністерство 

оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та 

спорту України, а також органами місцевого самоврядування та центрами 

військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби. 

 

3.10. Джерела фінансування заходів концепції 

 

Для вирішення поставлених у Концепції завдань передбачається 

забезпечення послідовного та стабільного збільшення витрат на підтримку заходів 

з військово-патріотичного виховання, в тому числі й на створення центрів 

військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби. 

Фінансування витрат має здійснюватися за рахунок коштів державного й 

місцевого бюджетів та інших позабюджетних джерел. 
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РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ В 

УКРАЇНІ 

 

Вступ 

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. Необхідно пристосуватися до правил 

етикету бойового хортингу. 

Українська культура дуже складна, і багато з того, що приймалося раніше як 

саме собою зрозуміле тоді, зовсім не прийнятне в Україні зараз. Але Національна 

федерація бойового хортингу України ставить перед собою завдання розвинення 

цього виду спорту і бойової системи в Україні, враховуючи менталітет і 

обдарування населення нашої країни, згідно із законодавством і в тісному 

співробітництві з Міністерством молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорту 

України). 

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. Розробка цієї програми зумовлена 

потребою удосконалення навчально-тренувального процесу з бойового хортингу у 

зв'язку зі зростанням вимог до підготовки спортсменів. При розробленні програми 

враховано досвід роботи кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл України.  

Програма складена на засадах директивних і нормативних документів 

Міністерства молоді та спорту України. Бойовий хортинг є складником 

загальнодержавної системи фізичної культури і спорту та спрямований на 

зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових й інтелектуальних 

здібностей людини шляхом її залучення до участі у спортивних змаганнях з 

бойового хортингу. Бойовий хортинг також є важливим засобом сприяння 

підвищенню соціальної і трудової активності людей, задоволення їхніх моральних, 

етичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, 

розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. 
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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. 

Національна федерація бойового хортингу України (НФБХУ) застосовує у 

своїй роботі різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, виховні 

функції, методи інтелектуального розвитку особистості тощо. 

Розвиток бойового хортингу в Україні, створення нових клубів та секцій 

масового навчання не тільки створює умови для залучення до активних занять 

бойовим хортингом населення України, а й має стимулюючий вплив на розвиток 

міжнародного спілкування, міжнародної інтеграції України. 

Бойовий хортинг, завдяки розвитку та створенню клубів масового навчання, 

стає доступним всім верствам населення з різними рівнями достатку і дає 

можливість займатися цим видом спорту як для загального розвитку, постійного 

вдосконалення, так і переходити у спорт вищих досягнень. 

Одна з особливостей бойового хортингу в тому, що духовний розвиток 

разом із вивченням, відпрацюванням і удосконаленням техніки триває протягом 

всього активного життя спортсмена. Інтенсивне тренування тіла є одним із 

найважливіших факторів, які формують протягом тривалого часу характер 

спортсмена з визначеними якостями, такими як зібраність, цілеспрямованість, 

твердість, концентрація уваги й інші. Але найголовніше, цей процес підготовки 

виховує в особистості впевненість у собі, у своїх силах, можливостях, що робить 

людину самостійною, значно зменшуючи її залежність від зовнішніх 

прихильностей. Оскільки бойовий хортинг сформувався в Україні як бойове 

мистецтво, то головною метою системи тренування є комплексний двобій, а ЗФП, 

СФП, базова техніка є засобами навчання і підготовки до вільного двобою. 

Планування занять з бойового хортингу є системою, за якою варто вивчати 

матеріал і удосконалювати знання, уміння та навички бійців з різних видів 

одноборств. Систематичність вивчення матеріалу повинна бути відбита в 

навчальних планах, графіках і розкладі. У цих документах тренер передбачає 

послідовність вивчення теоретичного курсу, удосконалення в техніці і тактиці, 

виконання загальнорозвивальних і спеціальних вправ, збільшення навантаження 

(обсяг й інтенсивність вправ), розвиток окремих фізичних якостей, зміст 

навчальних і тренувальних сутичок, змагань, у яких має брати участь спортсмен, і 

т. д. В Україні і за її межами змагання проводяться для вікових категорій 6–7, 8–9, 

10–11, 12–13, 14–15, 16–17, 18 років і старше, а також для спортсменів 

ветеранського віку. 

Труднощі, з якими зіткнувся у своєму розвитку бойовий хортинг, пов'язані 

насамперед з економічними проблемами розвитку суспільства, а також з 

недостатньою державною та громадською підтримкою цього виду спорту. 

Основними завданнями Національної федерації бойового хортингу України 

є виховання спортсменів найвищого світового рівня, які б гідно захищали честь 

України на представницьких світових форумах бойового хортингу, посідали 
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високі місця у світових рейтингах, підготовка суддів найвищого міжнародного 

рівня, виховання плеяди тренерів, які б мали можливість готувати спортсменів 

бойового хортингу, що претендують на призові місця на першостях Європи та 

світу. 

Зважаючи на зазначене, з метою сприяння розвитку бойового хортингу 

Національна федерація бойового хортингу України прагне своєю діяльністю 

створити умови для підвищення статусу бойового хортингу в загальнодержавній 

системі фізичної культури і спорту, а також підвищення його соціальної та 

суспільної значущості у всебічному гармонійному розвитку особистості, 

зміцнення здоров'я населення, формування здорового способу життя, культурного 

і духовного розвитку громадян України. 

Основною умовою подальшого динамічного розвитку Національної 

федерації бойового хортингу України є подальше вдосконалення її ефективної 

національної моделі як масового самодіяльного спорту та спорту вищих 

досягнень, яка б сприяла зростанню майстерності спортсменів. Подальше 

вдосконалення такої моделі неможливо без урахування розвитку України як 

незалежної держави, критичного аналізу традицій та накопиченого досвіду 

бойових традицій нашого народу, а також без зважання на рівень розвитку 

повноконтактних бойових мистецтв в інших країнах. 

Беручи до уваги зазначене, а також свої статутні завдання, Національна 

федерація бойового хортингу України передбачає таку програму своєї діяльності з 

розвитку бойового хортингу на 2020−2030 роки. 

 

4.1. Мета, завдання та етапи реалізації програми 

 

1. Метою Програми є сприяння створенню головних засад національної 

моделі бойового хортингу як масового виду спорту і бойового мистецтва України, 

так і спорту вищих досягнень. Основна мета бойового хортингу – популяризація 

та підвищення ролі фізичної культури і спорту, патріотичне виховання, залучення 

дітей та юнацтва до здорового способу життя, відволікання від шкідливих звичок, 

виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї 

Батьківщини. 

2. Завдання Програми – створення в межах компетенції Національної 

федерації бойового хортингу України нормативно-правових, інформаційно-

методичних, організаційно-масових та кадрових передумов, сприятливих для 

розвитку бойового хортингу в Україні, як ефективного засобу гармонійного 

розвитку особистості, зміцнення здоров'я населення, підвищення рівня його 

фізичного та духовного розвитку, формування здорового способу життя; а також 

сприяння через програми підготовки Національної федерації бойового хортингу 

України економічному та соціальному прогресу суспільства, утвердженню 

міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві. 
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4.2. Основні завдання програми розвитку бойового хортингу 

 

1. Вивчення та розширення спортивних можливостей і розвитку бойового 

хортингу як виду спорту і бойового мистецтва в Україні. 

2. Відтворення та розбудова загальноприйнятої в світі бойового хортингу 

системи спортивних клубів та окремих секцій для залучення населення до 

активних занять цим видом спорту. 

3. Сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку бойового 

хортингу, участь у межах компетенції громадської організації у формуванні 

нормативно-правових документів сфери фізичної культури і спорту та сучасної 

нормативно-правової та інформаційної бази розвитку бойового хортингу. 

4. Вдосконалення організаційної структури Національної федерації бойового 

хортингу України, сприяння обласним осередкам НФБХУ у їхній взаємодії з 

місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, в питаннях 

розвитку та популяризації бойового хортингу в регіонах України. 

5. Підвищення ефективності системи управління місцевими осередками 

Національної федерації бойового хортингу України; 

6. Розвиток системи взаємодії з державними громадськими та іншими 

організаціями, а також розвиток міжнародних зв'язків в межах наявних 

повноважень. 

7. Об'єднання громадських організацій України, які сприятимуть розвитку 

бойового хортингу в Україні. 

8. Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному 

русі; створення клубів бойового хортингу, секцій та шкіл для залучення населення 

до активних занять бойовим хортингом. 

9. Сприяння розвитку в Україні шкіл масового навчання, дитячих та 

дорослих груп, спортивних секцій з бойового хортингу. 

10. Методичне та інформаційне забезпечення розвитку бойового хортингу. 

11. Подальша розбудова системи підготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів бойового хортингу в Україні. 

12. За підтримки Міністерства молоді та спорту України, інших міністерств і 

відомств сприяння створенню в межах власної компетенції Національної федерації 

бойового хортингу України сучасної нормативно-правової та інформаційної бази 

розвитку бойового хортингу як виду спорту в Україні. 

 

4.3. Напрями реалізації програми розвитку бойового хортингу в Україні 

 

1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення. 

2. Розбудова структури Національної федерації бойового хортингу України. 

3. Спорт вищих досягнень. 

4. Кадрове забезпечення. 

5. Матеріально-технічне забезпечення. 

6. Інформаційно-методичне забезпечення. 

7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення. 
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1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення 
 

Планування заходів Період Відповідальні 

1. Проводити щорічні змагання з бойового хортингу Постійно Колективи 

структурних 

підрозділів НФБХУ 

2. Сприяти формуванню системи гарантування безпеки 

проведення спортивних змагань з бойового хортингу 

Постійно Президія НФБХУ  

 

3. Затвердити Правила проведення змагань з бойового 

хортингу в Мінмолодьспорту України 

1 квартал 

2020 року 

Президія НФБХУ  

 

4. Підготувати пропозиції до Єдиної спортивної 

класифікації щодо розрядних вимог з бойового хортингу 

на 2021−2025 роки і надати на розгляд в 

Мінмолодьспорту України 

2 квартал 

2020 року 

Президія НФБХУ 

5. 3дійснювати консультаційну роботу із фахівцями 

обласних та міських осередків щодо підготовки та 

проведення спортивних заходів 

Постійно  

 

Президія НФБХУ  

 

6. Затвердити регламент діяльності Президії і 

Секретаріату НФБХУ, комісій за напрямами діяльності 

Федерації 

2020 рік Президія НФБХУ  

 

7. Розглянути та затвердити такі документи:  

- типові положення про комісії за напрямами роботи 

(щодо змагань, колегії суддів, ради тренерів, зв'язків із 

державними та громадськими організаціями тощо);  

- концепція системи підготовки та підвищення 

кваліфікації тренерських кадрів з бойового хортингу 

 

2020 рік  

 

 

2021 рік 

 

Президія НФБХУ  

 

 

Президія НФБХУ 

8. Підготувати методичні рекомендації щодо форми та 

змісту звіту про змагання з бойового хортингу 

2020 рік Президія НФБХУ 

9. Підготувати та подати на розгляд Мінмолодьспорту 

України:  

• Єдиний календарний план Всеукраїнських змагань з 

бойового хортингу; 

• положення про чемпіонати, першості та кубки України 

з бойового хортингу; 

• правила проведення змагань НФБХУ;  

• правила проведення класифікаційних та відбіркових 

змагань НФБХУ 

 

 

Жовтень,  

щороку 

Постійно  

 

2020 рік  

 

Постійно 

 

 

Президія НФБХУ 

 

Президія НФБХУ  

 

Президія НФБХУ,  

 

місцеві федерації 

10. Забезпечити дотримання сучасних вимог до єдиного 

порядку присвоєння суддівських категорій 

Постійно Президія НФБХУ, 

колегія суддів 

11. Проводити заходи щодо об'єднання в усіх областях 

спортивних клубів у місцеві федерації 

Постійно Президія НФБХУ, 
регіональні федерації 

12. Розробити і затвердити типові положення про комісії 

за напрямами роботи Федерації (щодо зборів і змагань, 

колегій суддів, зв'язків з державними та громадськими 

організаціями, з підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів) 

2020−2021 роки Президія НФБХУ 

13. Підготувати та подати на розгляд до Міністерства 

молоді та спорту України такі документи:  

• зміни та доповнення до правил проведення змагань з 

бойового хортингу 

2021 рік Президія НФБХУ 

14. Готувати та подавати на реєстрацію до Міністерства При внесенні Президія НФБХУ 
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юстиції України зміни та доповнення до Статуту 

НФБХУ, які затверджуються черговою Конференцією 

НФБХУ 

змін до Статуту 

15. Затвердити такі положення: 

• про членство у клубах;  

• про класифікаційні книжки спортсменів;  

• про міжнародні членські квитки;  

• про ревізійну комісію;  

• про Колегію суддів з бойового хортингу України 

2020 рік Президія НФБХУ 

16. Затвердити план проведення Всеукраїнських 

навчально-тренувальних зборів з бойового хортингу для 

спортсменів та тренерів 

Травень, 

жовтень 

поточного року 

на наступний 

рік, щороку 

Президія НФБХУ 

17. Сприяти проведенню навчально-тренувальних зборів 

з бойового хортингу по регіонах 

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

18. Проводити огляд-конкурс на кращу організаційну 

роботу серед спортивних клубів, секцій, міст, районів, 

областей України 

Постійно Регіональні 

федерації, НФБХУ 

19. Розробити та затвердити рекомендації про обласний 

осередок 

2020 рік Президія НФБХУ 

20. Затверджувати план проведення Колегії суддів Листопад 

поточного року 

на наступний 

рік, щороку 

Президія НФБХУ 

21. Проведення:  

• звітно-виборчої Конференції НФБХУ;  

• засідання Президії НФБХУ;  

• засідання Ревізійної комісії;  

• Колегії суддів 

2023 рік 

травень, один 

раз на півріччя 

поточного року 

Президія НФБХУ 

 

22. Розвивати співробітництво з Федераціями інших 

країн, членами Всесвітньої федерації бойового хортингу 

(далі − ВФБХ), широкий обмін закордонними 

делегаціями 

Постійно Президія НФБХУ 

23. Співпрацювати з ЕФБХ та ВФБХ з метою 

розширення представництва суддів від України в 

суддівській колегії офіційних міжнародних змаганнях, 

зокрема Чемпіонатах світу та Європи, Кубків світу та 

Європи з бойового хортингу. 

Постійно Президія НФБХУ, 

Колегія суддів 

24. Провести роботу щодо внесення бойового хортингу 

до програм комплексних спортивно-масових заходів 

України 

2021 рік Президія НФБХУ 

 

2. Розбудова структури Національної федерації бойового хортингу 

України (НФБХУ) 
 

1. Провести роботу з інвентаризації та розвитку 

інфраструктури бойового хортингу в областях, 

регіонах і містах України  

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації  

2. Розробити та запровадити систему багатоетапних Постійно Президія НФБХУ, 
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змагань (першостей клубів, міст, районів, областей, 

відкритих рейтингових змагань) 

регіональні 

федерації 

3. Сприяти реєстрації обласних осередків НФБХУ у 

всіх регіонах України та легалізації за місцем 

проживання, роботи і навчання 

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

4. Створення та удосконалення в межах Федерації 

системи оперативного обліку стану розвитку бойового 

хортингу 

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

5. Сприяти розширенню індивідуального членства в 

НФБХУ громадян України  

Постійно Президія НФБХУ, 

місцеві федерації 

6. Забезпечити укладання двосторонніх угод про 

співробітництво між обласними осередками НФБХУ 

та місцевими органами виконавчої влади з фізичної 

культури і спорту, щодо взаємодії з питань розвитку 

бойового хортингу у відповідному регіоні після 

закінчення терміну дії цих угод 

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

7. Сприяти створенню мережі клубів бойового 

хортингу як базових організацій НФБХУ 

Постійно Президія НФБХУ, 

місцеві федерації 
 

3. Спорт вищих досягнень 
 

1. Проводити чемпіонати та кубки України з бойового 

хортингу 

Щорічно Мінмолодьспорту 

України, Президія 

НФБХУ 

2. Сприяти в проведенні регіональних змагань з 

бойового хортингу 

Постійно Президія НФБХУ 

3. Розробити критерії відбору кандидатів до 

національної збірної команди України з бойового 

хортингу 

2020 рік Президія НФБХУ 

4. Визначити рейтинг кращих спортсменів, тренерів, 

суддів року, на основі участі у спортивних заходах 

Постійно Президія НФБХУ 

5. Забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку 

резерву національної збірної команди України з 

бойового хортингу та її успішний виступ на 

чемпіонатах світу, Європи, кубках світу та Європи 

Постійно Мінмолодьспорт 

України,  

Президія НФБХУ 

6. Сприяти виїзду збірної команди України з бойового 

хортингу на офіційні чемпіонати світу та Європи, 

кубки світу та Європи 

Постійно Президія НФБХУ, 

Мінмолодьспорту 

України 

7. Підвищити професійний рівень спортсменів, які 

входять до складу національної команди країни, 

тренерів шляхом проведення семінарів, курсів, 

тренерських конференцій 

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

8. Провести роботу з розвитку естетичних, вольових та 

морально-етичних здібностей членів збірної команди 

України 

Постійно Президія НФБХУ, 

тренери-викладачі, 

керівники клубів 

9. Сприяти виїзду спортсменів, тренерів та суддів для 

участі у міжнародних змаганнях з бойового хортингу 

за кордоном 

Постійно Президія НФБХУ, 

Мінмолодьспорту 

10. Сприяти масовій участі спортсменів та суддів 

членів ВФБХ з інших країн у Відкритих змаганнях з 

бойового хортингу на території України 

Постійно Президія НФБХУ, 

Мінмолодьспорту 

11. Співпрацювати з ВФБХ для розширення 2019−2023 роки Президія НФБХУ 
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представництва суддів від України в суддівській 

колегії офіційних чемпіонатів світу та Європи, кубків 

світу та Європи з бойового хортингу 

12. Сприяти виїзду спортсменів та тренерів з бойового 

хортингу для участі у навчально-тренувальних зборах 

за кордоном 

Постійно Президія НФБХУ, 

Мінмолодьспорту 

13. Направляти суддів НФБХУ вищої категорії на 

Конгреси суддів ВФБХ для отримання ними 

відповідних категорій ВФБХ з бойового хортингу 

За потребою Президія НФБХУ, 

колегія суддів 

Мінмолодьспорту 

14. Призначити головного тренера збірної команди 

України з бойового хортингу 

2020 рік Президія НФБХУ 

 

4. Кадрове забезпечення 
 

1. Затвердити у встановленому порядку навчально-

тематичні плани і навчальні програми підготовки та 

підвищення кваліфікації суддів змагань з бойового 

хортингу 

2020 рік Президія НФБХУ 

2. Розробити і затвердити концепцію системи 

підготовки кадрів бойового хортингу 

2020–2021 роки Керівні органи 

НФБХУ 

3. Заснувати відділення бойового хортингу при 

Дніпропетровському державному інституті фізичної 

культури і спорту, Дніпродзержинському та Івано-

Франківському коледжах фізичного виховання, 

залучати до навчання майбутніх тренерів з бойового 

хортингу 

2020 рік Мінмолодьспорту 

України,  

Президія НФБХУ 

4. Забезпечити своєчасне присвоєння спортсменам 

спортивних розрядів та звань за результатами участі у 

змаганнях з бойового хортингу 

Постійно Мінмолодьспорту 

України,  

Президія НФБХУ 

5. Забезпечити комплектацію головних суддівських 

колегій щорічних змагань з бойового хортингу, що 

входять до Чемпіонату, Кубку України 

кваліфікованими суддівськими кадрами 

Щорічно Президія НФБХУ 

6. Розробити і затвердити положення про Головну 

суддівську колегію НФБХУ. Призначити голову 

колегії 

2020 рік Президія НФБХУ 

7. Здійснити організаційну роботу щодо створення 

територіальних колегій суддів та запровадити у 

Федерації єдину систему обліку суддів з бойового 

хортингу 

Постійно Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

8. Провести роботу з профорієнтації серед 

спортсменів, які закінчили активні заняття спортом, із 

подальшим залученням їх до тренерської роботи 

Весь період Президія НФБХУ 

9. Провести атестацію спеціалістів, які 

використовують у своїй роботі методики бойового 

хортингу, та сприяти ліцензуванню їхньої професійної 

діяльності 

2020 рік Президія НФБХУ, 

Мінмолодьспорту 

України 

10. Провести моніторинг державної та регіональних 

потреб у кваліфікаційних кадрах з бойового хортингу 

2020 рік Мінмолодьспорту 

України,  

Президія НФБХУ 

11. Визначити міжнародний досвід підготовки кадрів з 

бойового хортингу 

2020 рік Президія НФБХУ 
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12. Здійснити необхідні організаційно-практичні 

заходи щодо відкриття відділення бойового хортингу 

при Університеті державної фіскальної служби 

України  

2020 рік Президія НФБХУ 

13. Провести науково-практичний семінар голів та 

відповідальних секретарів Федерації та керівників і 

секретарів обласних осередків Федерації 

2020 рік Президія НФБХУ 

 

5. Матеріально-технічне забезпечення. 
 

1. Створити належні умови для проведення 

всеукраїнських та міжнародних змагань 

Весь період Президія НФБХУ 

2. Створити на рівні сучасних вимог спортивну базу 

для підготовки національної команди України в м. 

Києві 

2021 рік Президія НФБХУ 

3. Забезпечити національну команду України 

необхідним інвентарем та спортивною формою. 

Весь період Мінмолодьспорту 

України,  

Президія НФБХУ 

4. Сприяти відкриттю в регіонах України 

спеціалізованих залів з бойового хортингу 

Весь період Президія НФБХУ 

5. Постійно проводити роботу щодо залучення 

спонсорів для фінансування спортивної діяльності, 

фінансування Національної збірної команди України з 

бойового хортингу 

Весь період Президія НФБХУ 

 

6. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

1. Підготувати методичні рекомендації щодо типових 

зразків і форм змагальної документації (заявка на 

участь, протокол змагань, протокол зважування тощо) 

на змаганнях з бойового хортингу 

1 квартал 

2021 року 

Президія НФБХУ, 

обласні осередки 

2. Підготувати методичні рекомендації щодо 

суддівства розділів змагань «рукопашна сутичка», 

«борцівська сутичка», «форма», «самозахист» з 

бойового хортингу 

2020 рік Президія НФБХУ 

3. Інформувати обласні та місцеві осередки 

Національної федерації бойового хортингу України з 

питань, що належать до компетенції і відповідальності 

Федерації 

Весь період Президія НФБХУ 

4. Впроваджувати систему взаємодії з навчальними 

закладами щодо забезпечення тренерів з бойового 

хортингу методичними посібниками та літературою з 

підготовки спортсменів, тренувального процесу, 

наукового підходу та інших аспектів підготовки 

спортсменів, підтримки спортивної форми та 

планування в бойовому хортингу  

Весь період Президія НФБХУ 

5. Створити систему взаємодії НФБХУ із закладами 

загальної середньої та позашкільної освіти щодо 

масового залучення дітей та молоді до тренувань 

2020−2023 роки Президія НФБХУ 

6. Висвітлювати репортажі щодо спортивних змагань у 

журналах та газетах України, мережі Інтернет тощо 

Весь період Президія НФБХУ 

7. Розробляти поліграфічну та рекламну продукцію для Постійно Президія НФБХУ 
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любителів бойового хортингу 

8. Розмістити в мережі Інтернет, на сайті, повну 

інформаційну базу усіх аспектів діяльності НФБХУ, у 

тому числі: 

• коротку історію розвитку бойового хортингу; 

• правила проведення змагань; 

• інформацію про керівний орган НФБХУ;  

• каталог обласних осередків НФБХУ;  

• каталог клубів бойового хортингу;  

• оновлені запрошення на змагання;  

• правила про спортивне екіпірування спортсменів;  

• рішення керівного органу;  

• календарі змагань НФБХУ:  

• чемпіонатів та кубків України з бойового хортингу;  

• рейтингових змагань з бойового хортингу;  

• іншу інформацію:  

• календар змагань Всесвітньої федерації бойового 

хортингу (ВФБХ);  

• оперативно оновлені рейтинги спортсменів ВФБХ;  

• оперативно оновлені рейтинги спортсменів України; 

• оновлені запрошення на змагання;  

• іншу важливу інформацію 

Весь період Президія НФБХУ 

9. Сприяти випуску спеціалізованого журналу з 

бойового хортингу 

Постійно Президія НФБХУ 

10. Зобов'язати всі регіональні осередки, які є членами 

НФБХУ, відкрити електронні адреси та сторінки в 

мережі Інтернет 

Весь період Президія НФБХУ, 

регіональні 

федерації 

11. Розпочати практику проведення репортажів з 

офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань з 

бойового хортингу та трансляцію їх по телебаченню 

Весь період Президія НФБХУ 

12. Підготувати та довести до відома обласних 

осередків Федерації зведений календарний план 

змагань з бойового хортингу, які будуть проведені в 

регіонах України у наступному році 

Щороку, 

4 квартал 

Президія НФБХУ  

 

7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення 
 

1. Здійснити випуск методичних та наукових видань, 

навчальних посібників, відео-, аудіопродукції на 

допомогу молодим тренерам, суддям, спортсменам 

Весь період Президія НФБХУ 

2. Забезпечити закріплення всіх провідних спортсменів 

– членів національної збірної команди України з 

бойового хортингу за регіональними лікарсько-

фізкультурними диспансерами 

Весь період Органи виконавчої 

влади з фізкультури  

та спорту,  

Президія НФБХУ 

3. Проводити роботу щодо медико-біологічного 

забезпечення членів збірної команди України з 

бойового хортингу 

Весь період Президія НФБХУ, 

Мінмолодьспорту 

України 

4. Підготувати видання державною мовою методичних 

підручників та посібників з бойового хортингу 

Весь період Президія НФБХУ 

5. Проводити медичне страхування спортсменів та 

страхування від небезпечних випадків 

Весь період Регіональні і місцеві 

федерації та клуби 
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РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

5.1. Суб’єкти, що забезпечують реалiзацiю виховної роботи у системі 

бойового хортингу 

 

Суб’єктами, якi органiзовують забезпечення реалiзацiї концепції 

національно-патріотичного виховання спортсменів Національної федерації 

бойового хортингу України, є керівництво та учасники виховного процесу з 

бойового хортингу. 

Усi вищезазначенi суб’єкти планують свою роботу, пiдводячи її пiдсумки в 

кiнцi навчального року з вiдповiдними висновками подальшого полiпшення 

системи виховання в Національній федерації бойового хортингу України та на 

наступний перiод. 

З метою отримання знань про потреби та інтереси спортсменів бойового 

хортингу, їх цiннiсну орiєнтацiю, специфiку сприйняття процесiв суспiльного 

життя в федерації проводяться соцiологiчнi опитування спортсменів бойового 

хортингу. 

В органiзацiї та здiйсненнi процесу виховання широко використовуються 

можливостi комп’ютерної технiки, в тому числi мережi Інтернет. 

Контроль з метою отримання високих результатів виховної роботи, 

планування, реалiзацiю i координацiю виховних заходiв задля пiдвищення їх 

загальних пiдсумкiв покладені на віце-президентів та Дисциплінарну колегію 

Національної федерації бойового хортингу України. 

 

5.2. Фонди для реалiзацiї заходiв виховної роботи 

 

В Національній федерації бойового хортингу України створена система 

виховної роботи, що дає можливiсть охоплювати виховним впливом всiх 

спортсменів бойового хортингу – вiд першого початкового року тренувань до 

останнього, здiйснювати виховний процес як у навчальний, так i в позанавчальний 

час. Виховання спортсменів бойового хортингу забезпечується через дiяльнiсть 

всiх структурних пiдроздiлiв Національної федерації бойового хортингу України – 

місцеві спортивні федерації бойового хортингу. 

Фонди для реалiзацiї заходiв виховної роботи Національної федерації 

бойового хортингу України формуються: 

за рахунок засобів спеціального фонду Національної федерації бойового 

хортингу України; 

за рахунок наявних фiнансових ресурсiв місцевого колективу бойового 

хортингу; 

фондiв допомоги з боку спонсорiв та меценатiв, освiтянських органiзацiй 

регiонально-нацiонального, європейського та свiтового рівня; 

iндивiдуальних коштiв спортсменів бойового хортингу, тренерів та 

навчально-технiчного персоналу закладів освіти. 
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5.3. Виняткова роль тренера з бойового хортингу у виховному процесі 

 

Виняткову роль у вихованні відіграє тренер з бойового хортингу. 

Ставлення тренерського складу Національної федерації бойового хортингу 

України до роботи, до оточуючих, високий рівень професіоналізму, ерудиція, 

самодисципліна, прагнення до творчості сприяють розвитку подібних якостей і у 

середовищі спортсменів. Саме інтелігентність, комунікабельність, тактовність 

створюють таку атмосферу між викладачами і спортсменами бойового хортингу, 

коли останні стають рівноправними суб’єктами одного процесу освіти і 

виховання, саморозвитку, соціокультурного визначення. 

Робота щодо становлення громадянської і соціально-професійної позиції дає 

дієвий результат у тому випадку, коли вона проводиться не в повчальній 

раціоналізованій формі, а здійснюється ніби поступово, невимушено складає 

певну тональність в емоційному та моральному планах стосунків викладача 

бойового хортингу і спортсменів. Тільки відповідним чином професійно й ідейно 

підготовлений та морально вихований викладач може зрозуміти всю масштабність 

завдань виховання майбутнього спеціаліста, проявити себе в якості справжнього 

педагога бойового хортингу. 

Викладач бойового хортингу завжди був вихователем, але сьогодні 

виховання може і мусить розумітися не як одночасна передача знань і оціночних 

суджень від старшого покоління до молодшого, але і як взаємодія та 

співробітництво викладачів і спортсменів бойового хортингу у сфері їх спільного 

буття. 

Авторитет тренера – інтегральна характеристика його професійної, 

педагогічної та особистісної позиції в колективі, яка проявляється в процесі 

взаємостосунків з колегами, спортсменами бойового хортингу і здійснює вплив на 

успішність навчально-виховного процесу. Авторитет викладача з бойового 

хортингу складається з двох компонентів: авторитету професійного й авторитету 

особистості. Зараз на перше місце виходить особистість викладача, його яскрава, 

неповторна індивідуальність, яка здійснює на спортсменів бойового хортингу 

виховний (педагогічний) та психотерапевтичний вплив. 

Авторитет викладача з бойового хортингу формується із достатньо високого 

рівня розвитку трьох видів педагогічних умінь: «предметних» (наукові знання); 

«комунікативних» (знання про своїх спортсменів бойового хортингу і колег); 

«гностичних» (знання самого себе та вміння корегувати свою поведінку). 

Можна диференціювати основні компоненти в діяльності викладача: 

Конструктивна діяльність пов’язана з відбором, умінням будувати 

навчально-виховний матеріал та проектувати розвиток індивідуальності 

спортсмена бойового хортингу. 

Організаційна діяльність включає організацію своєї поведінки (педагогічні 

дії в реальних умовах діяльності) на заняттях і поза ними; зворотний зв’язок зі 

спортсменами бойового хортингу (точка зору, знання, інтерес). 

Комунікативна діяльність – це спільна діяльність педагога та спортсмена 

бойового хортингу, побудова міжособистісної взаємодії (сприйняття і розуміння 
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людьми один одного) і стосунків у процесі педагогічної діяльності, процес 

педагогічного спілкування. 

Рефлексивна діяльність – уміння тренера з бойового хортингу, педагога 

аналізувати й адекватно оцінювати свою педагогічну діяльність, розвивати 

самосвідомість, яка проявляється у самопізнанні, самооцінці та саморегулюванні 

поведінки; прагнення до особистісного росту, самореалізації та саморегуляції. 

Саме ці принципи повинні реалізовувати у своїй професійній діяльності 

тренери і викладачі Національної федерації бойового хортингу України, 

здійснюючи не лише освітній процес, але й виховний. 

 

5.4. Розвиток самоврядування в системі бойового хортингу як фактор 

удосконалення виховного процесу 

 

Дана форма є особливою формою самостійної громадської діяльності 

спортсменів бойового хортингу у реалізації функцій управління життям 

спортивного колективу у відповідності з цілями та завданнями, які постають перед 

ними. Воно є елементом загальної системи управління виховним процесом в 

Національній федерації бойового хортингу України та передбачає максимальне 

врахування інтересів і потреб спортсменів бойового хортингу на основі вивчення 

громадської думки і конкретних ініціатив. 

Можна узагальнити наступні основні завдання самоврядування у системі 

бойового хортингу: 

формування у спортсменів бойового хортингу відповідального і творчого 

ставлення до навчання, громадської діяльності та суспільно корисної праці; 

сприяння оволодінню кожним спортсменом бойового хортингу навичками 

продуктивної самостійної роботи і наукової організації праці, всебічному розвитку 

особистості шляхом включення в різні види діяльності; 

забезпечення принциповості, об’єктивності та компетентності в реалізації 

прав спортсменів бойового хортингу; 

формування у членів колективу на основі самостійності навичок прийняття 

рішень із питань спортивного життя, активної життєвої позиції, навичок 

управління державними і громадськими справами; 

виховання у спортсменів бойового хортингу почуття господаря у своєму 

клубі бойового хортингу, закладі освіти, поваги до закону, норм моралі та правил 

спільної діяльності; 

створення умов нетерпимості до правопорушників, пияцтва та інших 

антисуспільних проявів; 

надання допомоги адміністрації Національної федерації бойового хортингу 

України, тренерському складу в організації та удосконаленні тренувального та 

навчально-виховного процесу (через своєчасний всебічний аналіз якості знань 

спортсменів бойового хортингу, причин низької успішності тощо); 

пошук і організація ефективних форм самостійної роботи спортсменів 

бойового хортингу; 
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активізація діяльності громадських організацій сумісно з Національною 

федерацією бойового хортингу України, надання допомоги в реалізації її 

статутних цілей і завдань; 

організація вільного часу спортсменів бойового хортингу, сприяння 

всебічному розвитку особистості кожного члена спортивного колективу; 

організація системи вивчення громадської думки спортсменів бойового 

хортингу з найважливіших питань життя Національної федерації бойового 

хортингу України та створення умов, за яких забезпечується участь кожного 

зацікавленого спортсмена бойового хортингу в обговоренні проблем, прийнятті та 

виконанні рішень; 

збереження навчально-методичного, бібліотечного, аудиторного, житлового 

фонду, фонду гуртожитків, спортивних споруджень та інвентарю тощо; 

установлення та підтримка контактів з молодіжними організаціями різних 

закладів освіти і клубів бойового хортингу України та інших країн. 

Спортивні самоврядні і громадські організації разом з адміністрацією 

Національної федерації бойового хортингу України намагаються максимально 

враховувати інтереси та реалізувати ініціативу спортсменів бойового хортингу. 

Вони беруть на себе деякі важливі функції у виховній роботі та значною мірою 

розвантажують адміністрацію Національної федерації бойового хортингу України 

від ряду проблем у сфері організації дозвілля як однієї з ефективних форм 

виховного процесу, яка охоплює велику кількість спортсменів бойового хортингу 

разом із тренерсько-викладацьким складом (чим забезпечується зв’язок поколінь) і 

враховує різноманіття інтересів (інтелектуальні ігри, спортивні заходи, фестивалі 

художньої самодіяльності тощо). 

 

5.5. Функції тренерів дитячих, юнацьких і молодіжних клубів бойового 

хортингу в Україні 

 

Завдання інституту тренерства в сучасних умовах – допомогти розібратися і 

організувати, а не нав’язувати погляди, не підміняти спортсмена бойового 

хортингу в його діяльності. Важливим є також те, щоб робота тренерів не йшла в 

розріз із учнівським самоврядуванням, а доповнювала б його, утворюючи єдину, 

демократичну виховну систему. Особливо потрібна допомога тренера при 

взаємодії спортсменів бойового хортингу із численними структурами і службами, 

які здійснюють навчальну та позанавчальну діяльність, при організації 

спеціальних заходів, особливо загальноукраїнського характеру. 

Найважливішими напрямами діяльності тренерів з бойового хортингу є: 

адаптація початківців бойового хортингу до нових умов навчання і 

тренування; 

допомога спортсменам бойового хортингу у вирішенні їх соціально-

побутових проблем і організація дозвілля; 

допомога у формуванні в групі спортсменів бойового хортингу клімату 

дружби, доброзичливості, згуртованості та взаємної підтримки, в усвідомленні 

причетності її до спортивного співтовариства викладачів і співробітників 
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Національної федерації бойового хортингу України, об’єднаних однією 

організаційною культурою, системою поглядів і цінностей. 

Отже, найважливішим завданням роботи тренера є допомога спортсменам 

бойового хортингу в організації таких заходів, які дозволили б глибоко 

усвідомити, зрозуміти, відчути і прийняти традиції бойового хортингу, його 

ціннісні орієнтації, ті стосунки і норми, які традиційно лежать в основі відносин і 

взаємодій у цьому закладі освіти та секції бойового хортингу та за її межами 

(знайомство з історією бойового хортингу, участь у загальноукраїнських заходах, 

організація екскурсій і зустрічей з видатними особистостями тощо). 

Діяльність тренерів з бойового хортингу передбачає також цілеспрямовану 

роботу за такими напрямами: 

участь тренерів у спеціальних тренінгах і семінарах, де вони повинні 

отримати інформацію щодо вікових особливостей спортсменів бойового хортингу, 

про результати діагностики їх індивідуальних особливостей та інтересів, про 

специфіку взаємодії зі старшими учнями, про нові методи та підходи у сфері 

проведення тренувань, консультування і підтримки спортсменів бойового 

хортингу; 

співпраця з психологічною та соціальною службами держави з метою 

постійної підтримки у вирішенні складних професійних ситуацій; 

участь у міжклубних змаганнях, конференціях з питань удосконалення 

роботи тренерів з бойового хортингу та обміну досвідом роботи у даній сфері. 
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ВИСНОВОК 

 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України, і він має велике розповсюдження в нашій країні, і тому викладається у 

різних закладах освіти. Сьогодні заклади освіти є широкодоступними і 

приваблюють тим, що зосереджують увагу не на предметі, змісті і навіть не на 

методах роботи, а насамперед на особистості дитини, підлітка, на їхніх потребах 

та інтересах. Нормативні документи тепер надають можливість і право самостійно 

вирішувати подальшу долю закладу, розробляти концепцію його діяльності, 

структуру, штати, номенклатуру гуртків, шкіл та інших творчих об'єднань. В 

Україні є багатий досвід роботи закладів освіти, які вибороли право називатися 

авторськими колективами. 

Бойовий хортинг народився в Україні. Як будь-яке культурне явище він несе 

на собі відбиток менталітету людей, які його створили. Основа українського 

світогляду – гранична індивідуалізація психіки, прагматизм і звичайна 

зацікавленість. Прагматизм породив прикладну спрямованість і ефективність 

техніки бойового хортингу, зацікавленість – спорт та змагання як засіб 

задоволення особистих амбіцій тренерів та спортсменів. За цим же принципом 

виникла та остаточно сформувалася і філософія бойового хортингу. Мета 

бойового хортингу є позитивне перетворення людини, її повної фізичної і 

психічної перебудови. 

У кожного свої причини займатися бойовим хортингом. Декому він просто 

допомагає позбавитися від зайвої ваги, представниці жіночої статі хочуть стати 

привабливішими. Внутрішня робота за методикою бойового хортингу допоможе 

людині поліпшити стан здоров'я, налагодити координацію рухів, придбати 

душевний спокій та стійкість до психічних стресів, впевненість у собі, навчитися 

управляти не тільки своїм тілом, а й емоціями, набагато глибше зрозуміти свої 

фізичні та інтелектуальні можливості. 

Освіта і виховання дітей та молоді в Україні може здійснюватися за такими 

напрямами: фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток 

фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для 

повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, 

занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для 

збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя; оздоровчий, 

який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає 

оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб 

життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення 

особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості. 

Наприклад, до закладів та установ позашкільної освіти в Україні належать: 

палаци (будинки) школярів, центри дитячої та юнацької творчості, центри туризму 

і краєзнавства, табори відпочинку, дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), 

станції юних техніків (СЮТ), станції юних натуралістів (СЮН), дитячі театри, 

бібліотеки, стадіони, дитячі залізниці, дитячі пароплавства, музичні школи, клубні 

заклади, малі академії наук тощо. В Україні діє приблизно 2500 закладів 

позашкільної освіти, а саме: 812 палаців, центрів творчості дітей та юнацтва, 324 
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центри (станції) юних натуралістів, 118 клубів фізичної підготовки юних 

космонавтів, льотчиків, десантників, парашутистів та ін., в яких навчається понад 

2 млн. дітей та підлітків. Нині розширюється мережа національних художніх 

академій, шкіл науки і техніки, шкіл спорту, народознавства, клубних об'єднань 

тощо. Заклад позашкільної освіти – це не школа, тому навчання в ньому 

організовано не через уроки, а через упровадження гри, особливо рухливої, 

практичної роботи, крім того, створюються напівродинні гуртки з бойового 

хортингу для тренування та спілкування дітей і дорослих. 

У закладах загальної середньої освіти педагоги працюють обов'язково за 

програмами Міністерства освіти і науки, але вони можуть розробляти і 

впроваджувати свої програми. Широкої популярності набули наскрізні і 

комплексні програми з національного виду спорту бойового хортингу, які 

передбачають надання, поряд зі знаннями з головного напряму діяльності у 

творчому об'єднанні інших споріднених знань, умінь, навичок. Комплексні 

програми допомагають урізноманітнювати роботу з дітьми в гуртках з бойового 

хортингу. Поширюється в Україні авторитет бойового хортингу, адже до роботи в 

клубах та гуртках залучаються вчені, науковці закладів вищої освіти. Серед 

старшокласників популярними стають молодіжні центри з виду спорту бойового 

хортингу, де змістовно організовується їхнє дозвілля, використовуються форми і 

методи роботи, які максимально відволікають молодь від вулиці, неблагополучних 

сімей. Традиційною стала робота закладів освіти у вихідні дні. 

Час вимагає пожвавити спортивну й оздоровчу освіту дітей і підлітків, 

підготовку до підприємницької діяльності. У закладах освіти України вже 

поширюється мережа гуртків і шкіл юних спортсменів бойового хортингу. За 

участю вихованців закладів освіти щорічно проводяться всеукраїнські змагання, 

виставки, олімпіади, турніри, конкурси тощо. Кожен тип закладу освіти має свою 

специфіку виховної роботи з учнями, використовуються різні методи виховної 

роботи: інформаційні, наочні, практичні, методи стимулювання творчої діяльності 

і контролю за ефективним вихованням дітей. 

Всі розуміють, що дитину необхідно розвивати в багатьох сферах: 

інтелектуальній, фізичній, духовній, емоційній і соціальній. Але найчастіше 

батьки приділяють увагу одній зі сфер, забуваючи про інші. Виховання дітей – 

процес непростий, що вимагає особливої уваги з боку батьків. Адже як це 

важливо, щоб дитина гармонійно розвивалася в усіх напрямах: була і розумною, і 

здоровою, і міцною, і вихованою. Але найчастіше батьки допускають перегини в 

тому чи іншому напрямі, через що дитина в результаті страждає. Наприклад, 

надмірні заняття тільки музикою або тільки вивчення іноземної мови призводять 

до зниження імунітету, частих хвороб і слабких м'язів. 

Уникнути цього допоможе бойовий хортинг. Адже він не тільки 

благотворно впливає на розвиток м'язів, але і розвиває інші сфери особистості, а 

саме: фізичну (постійні тренування зміцнюють м'язи, поліпшують самопочуття, 

підвищують імунітет); інтелектуальну (під час занять бойовим хортингом дитина 

розвиває логічне мислення, опрацьовує стратегії своїх дій); емоційну (заняття 

бойовим хортингом є прекрасною розрядкою для дитини, адже саме на 

тренуваннях вона може зняти стрес і підвищити настрій); соціальну (бойовий 
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хортинг – це постійна комунікація з іншими спортсменами і тренерами під час 

спарингів і командних змагань; саме тут дитина вчиться спілкуватися з людьми 

різних характерів і поглядів); духовну (бойовий хортинг має свою філософію, тут 

розвивають не тільки тіло, а й душу; дитина вчиться розуміти навколишній світ і 

самого себе). 

Дана концепція розроблена і впроваджена у систему навчально-виховного 

процесу закладів освіти з метою фізичного виховання, спортивної підготовки та 

формування морально-етичних якостей у дітей та молоді. Також концепція являє 

собою подальшу деталізацію планування навчально-тренувального процесу і 

системи підготовки спортсменів бойового хортингу в цілому. При її розробці був 

урахований передовий досвід навчання та тренування спортсменів бойового 

хортингу різних вікових груп, результати наукових досліджень з питань 

підготовки юних спортсменів, практичні рекомендації спортивної медицини, 

теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології. 

Концепція визначає напрями розвитку бойового хортингу в системі освіти 

України, цілі та завдання роботи у навчально-тренувальних групах, містить: 

навчальний матеріал по розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної); 

засоби та методи підготовки; розподіл часу на різних етапах багаторічної 

підготовки; типи тренувальних занять різної спрямованості; розподіл програмного 

матеріалу по місяцях; контрольні та перевідні нормативні вправи; засоби 

психічної підготовки; систему відновлювальних і виховних заходів, а також 

контролю в спортивному тренуванні. 

Бойовим хортингом корисно займатися з дитинства. На початку для дитини 

тренування з бойового хортингу будуть подібні іграм і розвагам, але поступово 

вона буде усвідомлювати всю серйозність і відповідальність даного хобі, а 

невеликі перемоги і нагороди будуть найкращою мотивацією для підкорення 

нових вершин. Заняття в спортивній секції бойового хортингу закладу загальної 

середньої, позашкільної, вищої освіти позитивно вплинуть на людину, 

сформувавши набір базових якостей успішної особистості: силу волі і віру в свої 

можливості, прагення до досконалості в усіх життєвих питаннях. 

На початку для дитини тренування з бойового хортингу будуть подібні іграм 

і розвагам, але поступово вона буде усвідомлювати всю серйозність і 

відповідальність даного хобі, а невеликі перемоги і нагороди будуть найкращою 

мотивацією для підкорення нових вершин. Заняття в спортивній секції бойового 

хортингу закладу освіти позитивно вплинуть на вашу дитину, сформувавши набір 

базових якостей успішної людини: силу волі і віру в свої сили. 

Бойовий хортинг – спорт універсальний. Завдяки йому дитина буде міцною і 

здоровою, дисциплінованою і витривалою, товариською і комунікабельною, а 

також відповідальною і цілеспрямованою. Дорогі батьки, будьте опорою для своїх 

дітей – підтримуйте їх у процесі занять бойовим хортингом, і ми разом з вами 

зробимо їх розумними, сильними і здоровими, спрямуємо наших дітей на гідний 

шлях розвитку і самовдосконалення. 
 

З повагою, автор концепції 

Едуард Єрьоменко 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ ХОРТИНГОМ ДЛЯ 

УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України, який відіграє досить важливу роль у суспільстві. Відповідно до ст. 1 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт», фізична культура – це складова 

загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток 

фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою 

гармонійного формування її особистості. Бойовий хортинг заснований на 

оздоровчих, бойових і культурних традиціях українського народу, і є органічною 

частиною фізичної культури і особливою сферою виявлення та уніфікованого 

порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, 

інтелектуальної та іншої діяльності. 

Основним завданням самостійних занять бойовим хортингом є підвищення 

рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку спортсмена. Бойовим хортингом 

мають право займатися всі громадяни, незалежно від походження, соціального і 

майнового стану, раси, статті, освіти, віросповідання, місця проживання тощо. 

Програма самостійних занять бойовим хортингом має рекомендаційний 

характер, реалізується вихованцями секції бойового хортингу закладу освіти та 

розрахована на три роки самостійних занять. 

Мета програми – формування у вихованців секції бойового хортингу 

закладу освіти базових компетентностей особистості засобами бойового хортингу 

та самостійне поліпшення фізичної, технічної, тактичної та психологічної 

підготовки у виді спорту бойовому хортингу. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної, що забезпечує ознайомлення дітей із поняттями і технікою 

бойового хортингу, мистецтвом захисту й наступу, тактикою ведення сутички; 

практичної, що сприяє оволодінню практичними навичками прийомів 

бойового хортингу, найпростіших індивідуальних тактичних дій, формуванню 

рухових навичок; 

соціальної, що сприяє формуванню ціннісного ставлення дітей до занять 

бойовим хортингом та власного здоров’я. 

Бойовий хортинг – це не тільки фізичне виховання і практичні навички 

самозахисту чи бажання зробити спортивну кар’єру, а й постійна праця над самим 

собою, безперервна самопідготовка і самовдосконалення, розвиток сили волі, 

сміливості, володіння собою, витримки і самодисципліни. 

Навчальна програма передбачає 3 роки самостійного самовдосконалення у 

виді спорту бойовому хортингу. Головним принципом побудови заняття є 

дотримання вимог індивідуального підбору, добору ефективних засобів і методів 
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навчання (ігрові, змагальні, тренувальні). Форми організації самостійних занять 

бойовим хортингом: тематичні заняття, тренувальні заняття, спортивно-оздоровчі 

заходи. 

У юних спортсменів бойового хортингу формуються передумови для 

самостійного оволодіння техніко-тактичними діями, досягнення належної 

спеціальної фізичної підготовки. Основним змістом самостійного навчання 

бойовим хортингом є засвоєння прийомів бойового хортингу, найпростіших 

індивідуальних тактичних дій, формування рухових навичок. 

Самостійні заняття бойовим хортингом характеризуються подальшим 

закріпленням техніко-практичних прийомів та детальнішим удосконаленням 

рухів, формування здатності комплексно і ефективно застосовувати вивчені 

технічні прийоми під час проведення сутичок. 

Основна увага звертається на самостійні практичні заняття, тобто спеціальні 

загальнорозвивальні вправи, тренувальні сутички, самопідготовку, участь у 

змаганнях, турнірах тощо. В залежності від рівня фізичної підготовки спортсмена 

бойового хортингу передбачається різна ступінь тренувальних навантажень, які 

спортсмен призначає собі самостійно. 

Програма орієнтовна. Керівник секції бойового хортингу закладу освіти 

залежно від інтересів дітей, рівня їх фізичної підготовки, індивідуальних та 

вікових особливостей, психофізіологічних можливостей може координувати їхні 

самостійні заняття або розширювати матеріал кожного розділу, а також вводити 

нові теми, проводити бесіди і давати поради щодо самостійного удосконалення 

спортсменами бойового хортингу своєї фізичної і техніко-тактичної підготовки. 

 

І. ЗМІСТ ПРОГРАМИ САМОСТІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ (1-й рік занять) 

 

1. Вступ 

Теоретична частина. Знайомство з новою інформацією про бойовий 

хортинг через спілкування з видатними спортсменами та засоби масової 

інформації. Ознайомлення з індивідуальним планом тренувальних занять і 

правилами внутрішнього розпорядку секції бойового хортингу, а також 

методичною літературою з бойового хортингу. Самостійне вивчення правил 

техніки безпеки під час занять бойовим хортингом. Гігієнічні вимоги до місць 

занять, одягу, взуття. Протипоказання до занять бойовим хортингом. Дотримання 

режиму і правил особистої гігієни. 

Практична частина. Підготовка робочого місця тренувань в залі чи на 

природі. 

2. Загальне уявлення про бойовий хортинг 

Теоретична частина. Основні поняття бойового хортингу. Ознайомлення з 

витоками, історією бойового хортингу, визначними спортсменами-

професіоналами. Вивчення професійної термінології. Особливості психології 

чемпіонів з бойового хортингу: сучасне і минуле. 

Практична частина. Заочна екскурсія «Будемо знайомі: відомі спортсмени-

професіонали, чемпіони Європи та світу з бойового хортингу». 
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3. Спортивне тренування 

Теоретична частина. Спортивне тренування: мета, завдання і принципи 

бойового хортингу. Психологічна і фізична підготовка спортсменів бойового 

хортингу. Форми організації спортивного тренування. Профілактика спортивного 

травматизму. 

Практична частина. Практикум «Надання першої допомоги 

постраждалому». Самоконтроль на заняттях бойовим хортингом. Організація 

самостійних занять. Практикум проведення тренування. 

Загальнорозвивальні вправи 

Практична частина. Обов’язкові вправи. ЗФП та СФП. Акробатичні вправи. 

Силові вправи з партнером. 

4. Рухливі вправи 

Практична частина. Ігрові вправи на швидкість. Вправи на розвиток 

координації рухів. Крос. Вправи для розвитку спритності. Командні ігри з 

товаришами по секції, які підтримують самостійні тренування за межами секції 

бойового хортингу навчального закладу. 

5. Техніка бойового хортингу 

Теоретична частина. Самостійне ознайомлення з технікою бойового 

хортингу. Вміння наносити удари та виконувати кидки. 

Практична частина. Тренувальні вправи. Спеціальні вправи. Контрольні 

вправи (самостійне підведення підсумків). 

6. Техніка захисту 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними видами захисту в 

бойовому хортингу 

Практична частина. Тренувальні вправи. Контрольні вправи. 

7. Наступальні дії 

Теоретична частина. Основні методи наступу. 

Практична частина. Спеціальні вправи. Виклик удару супротивника. 

Тренувальні вправи. 

8. Навчальні сутички 

Змагання. Спарингові тренування. Відкритий хорт. 

9. Виховні заходи 

Теоретична частина. Бесіда з товаришами по секції бойового хортингу: 

«Азбука здоров’я». Тематичне заняття «Життя людини – найвища цінність». 

Година спілкування «Загартовуйся, якщо хочеш бути здоровим». Диспут «Куріння 

– шкідлива звичка». 

Практична частина. Ігрова програма під час канікул «Граємо на природі». 

Гра «Веселі старти». Урок ввічливості. Конкурс «Кращий спортсмен бойового 

хортингу». 

10. Підсумкові заняття 

Практична частина. Повторення вивченого. Контрольні вправи. 
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Прогнозований результат 
Вихованці знають: 

професійну термінологію бойового хортингу; 

правила особистої гігієни; 

форми організації спортивних тренувань; 

історію бойового хортингу та відомих спортсменів; 

техніку бойового хортингу; 

техніку ударів і кидків, утримань, больових і задушливих прийомів; 

основні види захисту і нападу; 

основні методи захисту і нападу; 

основні контрудари; 

основні тактичні прийоми бойового хортингу. 

Вихованці вміють: 

самостійно проводити спортивне тренування; 

виконувати загальнорозвивальні та рухливі вправи; 

володіти технікою ударів та кидків; 

володіти технікою захисту у стійці і партері; 

основні види контрударів та контркидків; 

володіти основними методами наступу; 

вибирати і створювати зручні для нападу ситуації; 

володіти основними тактичними прийомами; 

проводити навчальні і контрольні сутички. 

 
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ САМОСТІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ (2-й рік занять) 

 

1. Організаційне заняття 

Теоретична частина. Самостійне ознайомлення з індивідуальним планом 

тренувань, програмними засадами, планом роботи секції бойового хортингу 

закладу освіти і правилами внутрішнього розпорядку. Вивчення інструкції з 

техніки безпеки під час занять бойовим хортингом. 

Практична частина. Гігієнічні вимоги до місць занять, одягу, взуття. 

Підготовка робочих місць для тренувань. 

2. Загальнорозвивальні вправи 

Практична частина. Ігрові вправи. ЗФП. Акробатичні вправи. Силові 

вправи з партнером. 

3. Рухливі вправи 

Практична частина. Ігрові вправи на швидкість. Вправи на розвиток 

координації рухів. Крос. Вправи для розвитку спритності. 

4. Техніка бойового хортингу 

Теоретична частина. Вміння наносити удари. Вміння проводити кидки з 

переводом у партер. 

Практична частина. Спеціальні вправи. Бойова стійка: лівобічна, 

правобічна, фронтальна. Спеціальні вправи, контрольні вправи. 
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5. Техніка ударів бойового хортингу 

Теоретична частина. Основні удари професіоналів. Ознайомлення з видами 

майстерних ударів: короткий хук, свінг, аперкот. Освоєння прямих ударів ногами. 

Комбінація ударів. 

Практична частина. Спеціальні вправи. Вивчення комбінації ударів 

«тройка». Зовнішня тройка, внутрішня тройка. Тренувальні вправи. Тренувальні 

вправи. Різновиди удару «джеб»: лівий джеб, правий, прямий і лівий джеб по 

тулубу. Правий прямий по тулубу. Спеціальні вправи. Комбінація удару джеб і 

виду захисту «степ». Спеціальні вправи. Тренувальні вправи. Удари збоку руками. 

Комбінація прямих і бокових ударів. Тренувальні вправи. Удари ногами зверху. 

Удари зверху руками. Комбінація ударів: «джеб» і «хук», «джеб» і «свінг»; 

«джеб», «свінг» і «аперкот». Спеціальні вправи. Специфіка підготовки нокаута. 

6. Техніка захисту 

Теоретична частина. Основні види захисту: блокаж, внутрішній блок, 

захист передпліччя, перрінгом, зупинка удару, «нирок», «сонечко», «качкак», 

«дроп-евей», «степ-евей», клинчуваня. Захист від комбінації ударів руками і 

ногами. Техніка захисту від ударів ногами зверху. Захист від ударів руками 

зверху. 

Практична частина. Тренувальні вправи. 

7. Мистецтво контратаки 

Теоретична частина. Вивчення основних контрударів. Вивчення 

контркидків 

Практична частина. Тренувальні вправи. Контрудари проти лівого прямого. 

Спеціальні вправи. Освоєння техніки контрударів проти правого прямого. 

Тренувальні вправи. Проведення контркидків. 

8. Наступальні дії. 

Теоретична частина. Основні методи наступу. Вивчення теми: «Вміння 

вибирати і створювати зручні для нападу ситуації». 

Практична частина. Спеціальні вправи. Виклик удару супротивника. 

Особливості переходу від захисту в атаку. Тренувальні вправи. 

9. Тактика бойового хортингу 

Теоретична частина. Тактика як мистецтво ведення сутички. Основні 

тактичні прийоми. Вивчення матеріалу: «Як перемогти невпевненість у собі». 

Практична частина. Тренувальні вправи. 

10. Навчальні сутички 

Сутички без контакту, з неповним контактом, повним контактом. Змагання. 

11. Підсумкові заняття 

Практична частина. Контрольні тести з фізичної підготовки, Контрольні 

сутички. 

 
Прогнозований результат 

Вихованці знають: 

професійну термінологію бойового хортингу; 

правила особистої гігієни; 
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форми організації спортивних тренувань; 

історію бойового хортингу та відомих спортсменів; 

техніку бойового хортингу; 

техніку ударів і кидків; 

основні види захисту; 

основні методи захисту; 

основні контрудари та контркидки; 

основні тактичні прийоми. 

Вихованці вміють: 

самостійно проводити спортивне тренування з бойового хортингу; 

виконувати загальнорозвивальні та рухливі вправи; 

володіти технікою ударів руками і ногами, кидків, прийомів партеру; 

володіти технікою захисту; 

основні види контрударів та контркидків; 

володіти основними методами наступу; 

вибирати і створювати зручні для нападу ситуації; 

володіти основними тактичними прийомами; 

проводити навчальні і контрольні сутички. 

Вихованці самостійно набувають досвіду: 

ведення здорового способу життя; 

володіння технікою бойового хортингу; 

володіння тактикою сутички; 

вміння досягати успіху. 

 
ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ САМОСТІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ (3-й рік занять) 

 

1. Організаційне заняття 

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи секції бойового 

хортингу і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти. Інструктаж з 

техніки безпеки. Гігієнічні вимоги до місць занять, одягу, взуття. Дотримання 

режиму і правил особистої гігієни. Форми організації спортивного тренування. 

Практична частина. Практикум проведення тренування. Профілактика 

спортивного травматизму. Практикум надання першої допомоги постраждалому. 

2. Загальнорозвивальні вправи 

Практична частина. Обов’язкові вправи. ЗФП та СФП. Акробатичні вправи. 

Силові вправи з партнером. 

3. Рухливі вправи 

Практична частина. Ігрові вправи на швидкість. Вправи на розвиток 

координації рухів. Крос. Вправи для розвитку спритності. Командні ігри. 

4. Техніка бойового хортингу 

Теоретична частина. Вміння наносити удари. Бойова стойка спортсмена 

бойового хортингу. Практична частина. Тренувальні вправи, контрольні вправи. 
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5. Техніка ударів 

Теоретична частина. Основні удари професіоналів. Вивчення комбінації 

ударів «тройка». Зовнішня тройка, внутрішня тройка. Ознайомлення з видами 

майстерних ударів: короткий хук, свінг, аперкот. 

Практична частина. Тренувальні вправи. Різновиди удару «джеб»: лівий 

джеб, правий, прямий і лівий джеб по корпусу. Правий прямий по корпусу. 

Спеціальні вправи. Комбінація удару джеб і виду захисту «степ». Освоєння 

прямих ударів ногами. Удари збоку руками. Комбінація прямих і бокових ударів. 

Комбінація ударів. Удари ногами зверху. Удари зверху руками. Комбінація ударів: 

«джеб» і «хук», «джеб» і «свінг»; «джеб», «свінг» і «аперкот». Спеціальні вправи. 

Специфіка підготовки нокаута. Тренувальні вправи. 

6. Техніка захисту 

Теоретична частина. Основні види захисту: блокування, внутрішній блок, 

захист передпліччя, перрінгом, зупинка удару, «нирок», «сонечко», «качкак», 

«дроп-евей», «степ-евей», клинчування. Техніка захисту від ударів ногами зверху. 

Практична частина. Тренувальні вправи. Захист від ударів руками зверху. 

7. Наступальні дії. 

Теоретична частина. Основні методи наступу. Виклик удару супротивника. 

Бесіда: «Вміння вибирати і створювати зручні для нападу ситуації». Основні 

контрудари. Особливості переходу від захисту в атаку. Тактика як мистецтво 

ведення сутички. Основні прийоми. 

Практична частина. Тренувальні вправи. 

8. Навчальні сутички 

Змагання. 

9. Контрольні сутички 

Змагання. 

10. Масові заходи 

Участь у святах, ігрових програмах тощо. 

11. Підсумкові заняття 

 

Прогнозований результат 

Вихованці знають: 

професійну термінологію бойового хортингу; 

правила особистої гігієни; 

форми організації спортивних тренувань; 

історію та розвиток бойового хортингу; 

техніку бойового хортингу; 

техніку ударів і кидків; 

основні види захисту; 

основні методи захисту; 

основні контрудари; 

основні тактичні прийоми. 

Вихованці вміють: 

самостійно проводити спортивне тренування; 

виконувати загальнорозвивальні та рухливі вправи; 
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володіти технікою ударів та кидків; 

володіти технікою захисту; 

основні види контрударів; 

володіти основними методами наступу; 

вибирати і створювати зручні для нападу ситуації; 

володіти основними тактичними прийомами; 

проводити навчальні і контрольні сутички. 

Вихованці самостійно набувають досвіду: 

ведення здорового способу життя; 

створення зручних для нападу ситуацій під час ведення сутички; 

володіння технікою бойового хортингу; 

володіння тактикою сутички; 

вміння досягати успіху; 

адекватно застосовувати методику самозахисту. 
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Додаток 2 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ, ОЗДОРОВЧОЇ 

ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ, ФІЗКУЛЬТХВИЛИНОК ТА ФІЗКУЛЬТПАУЗ 

ІЗ ВИХОВАНЦЯМИ ГУРТКА БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

1. Методика проведення ранкової гімнастики для дітей молодшого та 

середнього шкільного віку (1–4, 5–9 класи) 

 

Загальнорозвивальні гімнастичні вправи вважаються основою будь-якої 

фізичної діяльності. Їх перевага – різноманіття, доступність у сприйнятті та 

виконанні й оздоровчий вплив, велика можливість індивідуального вибору. 

Індивідуальними фізичними вправами, які потрібно робити щодня, кожна дитина 

може забезпечити гарний настрій на весь день, добре самопочуття та відчуття 

свого здоров’я. Ранкова гімнастика повинна стати звичкою чи навіть гігієнічною 

потребою здоров’я. Тренеру-викладачу гуртка з бойового хортингу разом з 

батьками потрібно наполегливо добиватися, аби кожен день дитини починався з 

ранкової гігієнічної гімнастики. 

Хай ваші вихованці знають, що миттєвої користі від зарядки чекати не 

можна. Важливий збиральний ефект цих занять. Комплекси спеціальних фізичних 

вправ, активізуючи всі біологічні процеси, що відбуваються в організмі, 

допомагають йому швидше увійти до робочого стану, надають позитивну дію на 

всі основні групи м'язів – плечового поясу, тулуба, ніг. Загальне навантаження 

повинне наростати поступово (впродовж декількох місяців). Регулюється ранкова 

гімнастика головним чином складністю та кількістю вправ у комплексі, числом 

повторень, зміною вихідного положення, прискоренням або уповільненням темпу 

рухів. 

Тривалість гімнастичних вправ повинна бути не більше як 10–20 хв., а 

комплекс вправ повинен включати 9–16 різноманітних вправ. 

Спочатку потрібно виконувати прості вправи і поступово переходити до 

більш складніших. Кожна вправа несе в собі помірне фізичне навантаження. 

 

Орієнтовні комплекси загальнорозвивальних вправ ранкової 

гімнастики 

 

Комплекс 1. 

1. Вправи виду «потягування» 

Ці вправи необхідні для поглиблення дихання, збільшення рухливості 

грудної клітки, гнучкості хребта, зміцнення плечового поясу, зміцнення постави. 

Приклад: вихідне положення – ноги на ширині плечей. Руки вгору, 

прогинаємось у хребті назад разом із закиданням рук. Потім тягнемось до підлоги, 

щоб доторкнутись до пальців ніг. Наостанок присідаємо, тримаючи руки 

горизонтально. 
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2. Вправи для зміцнення плечового поясу 

Вихідне положення: руки зігнуті в ліктях на рівні плечей, ноги на ширині 

плечей. Виконуємо горизонтальні – розривні рухи руками назад, щоб лопатки 

торкались одна одної. 

Оберти руками з максимальною амплітудою назад і вперед. 

Ривкові рухи руками вгору та вниз. 

3. Вправи для зміцнення тазостегнового суглобу 

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки на поясі. Кругові рухи 

тулубом за годинниковою стрілкою і проти з найбільш можливим кутом нахилу 

тулуба. 

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки на поясі. Рухи тулубом 

уперед, назад, вліво, вправо. 

Нахили тулуба вліво і вправо разом із закиданням рук. 

4. Вправи для зміцнення колінного суглобу 

Руки на колінах. Кругові рухи колінами по годинниковій стрілці. Оберти 

всередину та назовні. 

Стрибкові випади вперед і назад з рухом ноги, спочатку лівої, потім – 

правої. 

5. Вправи для зміцнення гомілковостопного суглобу 

Ногу вперед на носочок, виконуємо оберти вліво та вправо. 

 

Комплекс 2. 

«Літак». В. П. – 1 – розвести руки в сторони – вгору, підняти ліву ногу, 

високо піднімаючи коліно; 2 – повернутися у В. П.; 3–4 – те ж, піднімаючи праву 

ногу. 

«Натягни лук». В. П. – 1 – руки вгору – назад, максимально прогнутися; 2 – 

В. П.; 

«Вітряний млин». В. П. – ноги на ширині плечей, права рука вгорі, ліва – 

внизу. Поперемінні кругові обертання рук вперед і назад. 

«Пружина». В. П. – 1–2–3 – повільно сісти; 4 – швидко повернутися у В. П. 

«Циркова конячка». В. П. – руки зігнуті в ліктях, долоні вниз. Біг на місці з 

високим підніманням колін, що торкаються долонь рук. 

«Підстрибни вище» – підскоки на місці випрямляючись. 

Ходьба на місці. 

 

Комплекс 3. 

В. П. – 1–4 – ходьба на місці на носках, руки вгору – вдих, 5–8 – руки вниз, 

звичайна ходьба на місці – видих. До 40 кроків у спокійному темпі. 

В. П. – 1 – руки вгору долонями вперед, ліву ногу назад на носок, 

прогнутися в спині – вдих, 2 – руки вниз, приставити ногу – видих, 3–4 – те ж з 

правої ноги. Повторити 6–8 разів. 

В. П. – стійка – ноги нарізно. 1–2 – стискуючи пальці в кулаки, дугами через 

сторони з силою зігнути руки над плечима – вдих, 3–4 – В. П. – видих. 6–8 разів у 

повільному темпі. 
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В. П. – стійка – ноги нарізно. 1 – поворот тулуба вліво, оплеск у долоні над 

головою – вдих, 2 – В. П. – видих, 3–4 – те ж. Виконувати 6–8 разів у кожну 

сторону. 

В. П. – руки на поясі. 1 – ліву ногу вбік, 2–3 – нахили тулуба вліво, 4 – В. П., 

5–8 – те ж з правої ноги. 4–6 разів у кожну сторону. Дихання повільне. 

В. П. – стійка – ноги нарізно, руки зігнуті до грудей, пальці стислі в кулаки. 

1 – повертаючи тулуб вліво, швидко розігнути праву руку вперед (завдати удару), 

2 – В. П., 3–4 – те ж іншою рукою. 8–10 разів обома руками в середньому темпі. 

Завдавати удари в одному напрямку. Дихання повільне. 

В. П. – стійка – ноги нарізно, руки – назад у замок. 1–2 – нахил вперед, руки 

якомога більше вгору – видих, 3–4 – В. П. – вдих. 6–8 разів у середньому темпі. 

В. П. – 1 – стрибок на обох ногах, руки в сторони, 2 – те ж, руки вниз. До 20–

30 стрибків, потім перейти на ходьбу на місці, поступово уповільнюючи темп (15–

20 с.). 

Після виконання вправ ранкової гімнастики потрібно відновити дихання. 

Для цього на вдосі піднімаємо руки вгору, а на видосі – опускаємо вниз. 

Кожну вправу необхідно робити від 5 до 10 разів. Кількість залежить від 

бажання дитини. 

Щоденна ранкова гімнастика – це гарантія гарного самопочуття та вдалого 

настрою! 

 

2. Методика проведення оздоровчої дихальної гімнастики для дітей 

 

Діти більш охоче виконують дихальну гімнастику, якщо вона йде в 

музичному супроводі. Весь комплекс необхідно перетворити на гру. Всі основні 

правила виконання вправ даються в ігровій формі. Наприклад, для тренування 

гранично активного та галасливого, різкого та короткого вдиху можна дати дітям 

ігрові завдання: «Гаром пахне! Звідки? Тривога! Нюхайте!» або «Нюхайте 

швидко, як оплеск у долоні!», «Накачуйте легені як шини у машини!» і так далі. 

Всі вправи мають ігрові назви, наприклад, «Кішка», «Насос» і так далі. 

Для виконання дихальної гімнастики необхідна мотивація. У дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку відсутня мотивація збереження та 

зміцнення власного здоров'я, тому ввідна бесіда про важливість цих вправ може 

бути така: «Хлопці! Наші пращури, що жили в печерах, щомиті нюхали повітря: 

«Хто може з'їсти мене? Кого можу з'їсти я?» Так поступають усі дикі тварини. 

Інакше – не вижити, тому що лише нюх допоможе виявити ворога, який заховався. 

І ми тренуватимемо вдих предків, різкий, як оплеск в долоні. А видих виконуємо 

самостійно, ми не звертаємо на нього уваги».  

Вміст дихальної гімнастики потрібно періодично оновлювати за рахунок 

різноманітності виконуваних вправ. При цьому усувається нудьга та підвищується 

інтерес до зарядки. Як показала практика, діти швидко засвоюють комплекс 

дихальної гімнастики та надалі виконують його з великим задоволенням, 

виявляючи емоційний підйом. 
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Важлива умова ефективності такої гімнастики в тому, що її потрібно 

виконувати регулярно, без перерв. Тому переконуємо дітей робити вправи 

комплексу й у вихідні, і в святкові дні. 

 

Комплекс вправ дихальної гімнастики для дітей 

 

Вправа 1. «Де пахне?» (повороти голови) 

В. П.: встати прямо, ноги ледве вужчі за ширину плечей. Обернути голову 

вправо – зробити голосний, короткий вдих носом з правого боку. Потім обернути 

голову вліво – «видихнути» носом з лівого боку. Вдих справа – вдих зліва. 

Посередині голову не зупиняти, шию не напружувати, вдих не тягнути. Норма: 1 

серія (32 вдих-рухи). 

Вправа 2. «Вушко» 

В. П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей. Злегка нахилити голову, 

праве вухо йде до правого плеча – голосний, короткий вдих носом. Потім злегка 

нахилити голову вліво, ліве вухо йде до лівого плеча – вдих. Трохи похитати 

головою, неначе комусь у думках говорите: «Ай-ай-ай! Як не соромно!» Дивитися 

потрібно перед собою. Вдихи робляться одночасно з рухами. Видих повинен 

відбуватися після кожного вдиху (не відкривати широко рота). Норма: 1 серія (32 

вдих-рухи). 

Вправа 3. «Маятник головою» 

В. П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей. Опустити голову вниз 

(погляд у підлогу) – різкий, короткий вдих. Думати: «Звідки пахне гаром? Знизу? 

Зверху?» Видих повинен встигати «починатися» після кожного вдиху. Не 

затримувати та не виштовхувати видихи (вони повинні виконуватися або через 

рот, але непомітно, або, в крайньому випадку – теж через ніс). Норма: 1 серія (32 

вдих-рухи). 

Вправа 4. «Долоньки» 

В. П.: встати прямо, зігнути руки в ліктях (лікті вниз) і «показати долоні 

педагогу». Робити голосні, короткі, ритмічні вдихи носом і одночасно стискувати 

долоні в кулаки (хапальні рухи). Підряд робити 4 різких ритмічних вдихи носом 

(тобто «шмигнути» 4 рази). Потім руки опустити і відпочити 3–4 с. – пауза. 

Зробити ще 4 коротких вдихи і знову пауза. Норма: «пошмигати» носом 8 разів по 

4 вдихи. 

Вправа 5. «Потяг» 

В. П.: встати прямо, руки стиснути в кулаки та притиснути до живота на 

рівні поясу. В момент вдиху різко штовхнути кулаки вниз до підлоги, як би 

віджимаючись від неї (плечі напружені, руки прямі, тягнуться до підлоги). Потім 

руки повернути у В. П. на рівень поясу. Плечі розслаблені – видих «пішов». Вище 

за пояс руки не піднімати. Зробити підряд уже не 4 вдих-рухи, а 8. Потім 

відпочинок 3–4 с і знову 8 вдих-рухів. Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів. 

Вправа 6. «Кішка» 

В. П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей (ступні ніг у вправі не 

повинні відриватися від підлоги). Пригадати кішку, яка підкрадається до горобця. 

Повторювати її рухи. Зробити необхідне присідання й одночасно поворот тулуба – 
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різкий, короткий вдих. Потім таке ж присідання поворотом вліво і короткий, 

голосний вдих носом. Видихи відбуваються між вдихами самі, мимоволі. Коліна 

злегка згинати та розгинати. Руками робити хапальні рухи справа і зліва на рівні 

поясу. Спина абсолютно пряма, поворот – лише в талії. Норма: 4 рази по 8 вдих-

рухів. 

Вправа 7. «Обійми плечі» 

В. П.: витягуватися, руки зігнуті в ліктях і підняті на рівні плечей. Кидати 

руки назустріч один одному повністю, як би обіймаючи себе за плечі. І одночасно 

з кожними «обіймами» різко «шмигати» носом. Руки у момент «обіймів» ідуть 

паралельно одна одній (а не навхрест), ні в якому разі їх не міняти (при цьому все 

одно, яка рука зверху – права або ліва); широко в сторони не розводити та не 

напружувати. Освоївши цю вправу, можна у момент зустрічного руху рук злегка 

відкидати голову назад (вдих зі стелі). Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів. 

Вправа 8. «Помпа» 

В. П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей, руки уздовж тулуба. 

Зробити легкий нахил (руками тягнутися до підлоги, але не торкатися її) й 

одночасно – голосний і короткий вдих носом у другій половині нахилу. Вдих 

повинен закінчитися разом з нахилом. Злегка підвестися (але не випрямлятися), і 

знову нахил і короткий, голосний вдих. Узяти в руки згорнуту газету або паличку 

й уявити, що ви накачуєте шину автомобіля. Нахили вперед робляться ритмічно та 

легко, дуже низько не нахилятися, досить «уклону» в пояс Спина кругла, а не 

пряма, голова опущена. «Накачувати шину» потрібно в темпоритмі стройового 

кроку. Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів. 

Вправа 9. «Великий маятник» 

В. П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей. Нахил уперед, руки 

тягнуться до підлоги – вдих. І відразу без зупинки нахил назад – руки обіймають 

плечі. І теж вдих. «Кланятися» вперед – відкидатися назад, вдих «з підлоги» – 

вдих «зі стелі». Видих відбувається в проміжку між вдихами сам, не затримувати 

та не виштовхувати видих. Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів. 

 

3. Методика організації та проведення фізкультхвилинок і фізкультпауз 

для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

 

Традиційні фізкультхвилинки проводяться під час навчальних занять, коли 

діти знаходяться в сидячому положенні, з метою зняття стомлення. Проведення 

фізкультхвилинок перш за все позитивно впливає на емоційний стан, забезпечує 

відновлення працездатності, підвищує настрій дітей, знижує статичні 

навантаження, попереджає тим самим порушення постави. Завданням педагога 

саме є оптимізація цієї форми фізкультурно-оздоровчої роботи з метою здобуття 

максимального оздоровчого ефекту. У комплекс вправ також включені елементи 

рефлексотерапії, тобто сукупність прийомів цілеспрямованої, переважно 

крапкової дії на організм шляхом роздратування рецепторного апарату шкіри та 

належних тканин. 

Цей метод (акупресура) надає дію через так звані активні крапки. У 

відповідь на роздратування певних активних крапок в організмі виникають 
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реакції, що забезпечують його адаптацію до змін зовнішнього середовища, й інші 

захисні реакції, активізується діяльність внутрішніх органів, регулюється м'язовий 

тонус, знижується нервово-психічна напруга, досягається релаксація. 

Від крапки багато в чому залежить ефект (управління життєвої енергії). Так, 

через дію на активні зони ступні – цього розподільного щита – можна 

«підключитися» до будь-якого органу людського організму та стимулювати чи 

гальмувати його діяльність. Дія на активні зони колінного суглоба сприяє 

підвищенню опірності організму до вірусних і алергічних захворювань, оскільки 

роздратування цих зон призводить до збільшення синтезу інтерферону. Пальці 

наділені великою кількістю рецепторів, що посилають імпульси в центральну 

нервову систему. Натиснення на середній палець стимулює мозок, знижує 

кров'яний тиск. Впливаючи на мізинець, можна поліпшити розумову діяльність. За 

допомогою масажу біологічно активних крапок на вушній раковині можна швидко 

підняти тонус нервової системи, зняти стомлення, мобілізувати функції систем, 

що лімітують працездатність. 

Також в комплекс включені вправи дихальної гімнастики, що викликають у 

дітей емоційний підйом, поліпшуючі кисневий обмін, дають оздоровчий ефект. 

 

Методика проведення фізкультпауз 

Фізкультхвилинки проводяться на кожному теоретичному занятті між 20-ю і 

25-ю хвилинами протягом 1,5–2 хв. Кожен комплекс фізкультхвилинок 

складається з 5–6 вправ, повторених 5–6 разів, з них 3 вправи – із запропонованих 

(по одному з кожного блоку). 

Педагогу, тренеру-викладачу з бойового хортингу, що працює в 

дошкільному закладі або в загальноосвітньому навчальному закладі з школярами 

початкових класів, необхідно вивчати весь матеріал – у тому числі і теоретичні 

обґрунтування кожної вправи, зацікавлювати та заохочувати дітей до виконання 

вправ. 

Орієнтовні комплекси фізичних вправ фізкультурної паузи 

Для учнів 1 класу. Вправи виконуються сидячи за столом. 

1. В. П. – сидячи за столом, руки на столі. 1–2 – руки вперед-вгору, 

подивитись на них, прогнутись і потягнутись (вдих); 3–4 – В. П. (видих). 

Повторити 4–6 разів у повільному темпі. Руки не згинати, долоні в середину. 

2. В. П. – сидячи за столом, руки за голову. 1 – поворот вліво (видих); 2 – 

В. П. (вдих); 3–4 – те саме в другий бік. Повторити 3–4 рази в кожний бік. Сидіти 

за столом із зімкнутими в колінах. Повертаючи тулуб, ноги з місця не зрушувати. 

3. В. П. – сидячи за столом, руки на пояс. 1 – нахил вправо, ліву руку вгору 

(видих); 2 – В. П. (вдих); 3–4 – те саме в другий бік. Повторити 4–6 разів у 

середньому темпі. руки не згинати, нахилитися вбік, дивитись і повертати голову в 

сторону нахилу. 

4. В. П. – сидячи на кріслі, боком до столу, ноги прямі, одна рука спирається 

передпліччям на стіл, друга на спинку крісла. 1 – зігнути ліву ногу; 2 – випрямити 

вперед; 3 – зігнути; 4 – В. П.; 4–8 – те саме правою ногою. Повторити 4–6 разів 

кожною ногою. 
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5. В. П. – сидячи на кріслі, руки на столі. 1–2 – стати в положення основної 

стійки, руки вгору; 3–4 – В. П. Повторити 4–6 разів. 

Для учнів 2 класу. Вправи виконуються стоячи біля крісла. 

1. В. П. – стоячи лівим боком до спинки крісла, ліва рука на спинку крісла, 

права на пояс. 1 – крок правою, права рука вгору; 2 – В. П.; 3 – крок вправо, нахил 

вліво, права рука вгору; 4 – В. П.; 5–8 – те саме, стоячи правим боком до спинки 

крісла. Повторити 4-6 разів у кожну сторону. 

2. В. П. – те саме. 1 – присід, права рука вперед; 2 – В. П.; 3–4 те саме, 

стоячи правим боком до спинки крісла. Повторити 4–6 разів у кожну сторону. 

3. В. П. – стоячи обличчям до спинки крісла, руки на спинку крісла. 1 – мах 

лівою ногою в сторону; 2 – В. П.; 3–4 – те саме другою ногою. Повторити 4–6 

разів кожною ногою. 

4. В. П. – стоячи обличчям до спинки крісла на відстані кроку, руки на 

спинку крісла. 1–2 – нахил вперед (руки прямі, спина пряма); 3–4 – В. П.; 5–6 – 

нахил назад (таз вперед, руки прямі); 7-8 – В. П. Вправа виконується в повільному 

темпі. Повторити 4–6 разів. 

5. В. П. – те саме. Біг на місці в середньому темпі 8–10 с. Після бігу перейти 

на ходьбу на місці. 

Для учнів 3 класу. Вправи виконуються стоячи на килимці в центрі 

кімнати. 

1. В. П. – вузька стійка. 1–2 – дугами руки вгору, стати навшпиньки, 

потягнутися, пальці рук розставити силою, глибоко вдихнути; 3–4 – дугами вперед 

руки вниз, опуститися на всю ступню, видихнути. Повторити 6–8 разів 

2. В. П. – стійка ноги нарізно, кисті стиснуті в кулак. 1 – поворот тулуба 

вправо, енергійно розвести руки в сторони, пальці випрямити; 2 – В. П.; 3–4 – те 

саме в інший бік. Повторити 4–6 разів у кожну сторону. 

3. В. П. – стійка ноги нарізно, руки на пояс. Нахили голови вперед і назад, 

повороти – вліво і вправо. Виконати по 6 нахилів і поворотів. Рухи головою 

виконуються в повільному темпі з максимальною амплітудою.  

4. В. П. – вузька стійка. 1–2 – присід, руки вперед; 3–4 – В. П. Повторити 10–

12 разів. 

5. В. П. – основна стійка, руки вгору, пальці розведені. 1 – стискаючи кисті в 

кулак, дугами вперед вільний мах руками назад з пружним напівприсідом; 2 – мах 

руками вперед, з пружним напівприсідом повернутись у вихідне положення. 

Повторити 10–12 разів. 

Для учнів 4 класу. Вправи виконуються на хорті в центрі кімнати. 

1. В. П. – вузька стійка. 1–2 – дугами назовні, руки вгору; 3–4 – В. П. 

Повторити 4–6 разів у повільному темпі. 

2. В. П. – стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1 – зігнути ліву ногу, високо 

піднімаючи коліно, торкнутися коліном правого ліктя; 2 – В. П.; 3–4 – те саме, 

торкнутися правим коліном лівого ліктя. Повторити 4–6 разів кожною ногою. 

3. В. П. – вузька стійка, руки за голову. 1–3 – три пружні нахили вперед 

прогнувшись; 4 – В. П. Повторити 4–6 разів. 

4. В. П. – стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 – нахил вліво, права рука 

вгору; 2 – В. П.; 3–4 – те саме з нахилом вправо. Повторити 4–6 разів. 
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5. Легкий біг на місці 30 с. 

6. В. П. – О. С. 1–2 – дугами назовні руки вгору – вдих; 3–4 – В. П. – видих. 

Повторити 4–6 разів. 

Для учнів 5 класу. Вправи виконуються стоячи біля столу. 

1. В. П. – О. С. 1 – дугами, руки вгору – вдих; 2 – В. П. – видих. Повторити 

4–6 разів у середньому темпі. 

2. В. П. – стійка, руки на столі. 1 – поворот тулуба ліворуч, ліва рука в 

сторону; 2 – В. П.; 3–4 – те саме з поворотом тулуба праворуч. Повторити 4–6 

разів у кожен бік. 

3. В. П. – стійка, руки на столі. 1 – ліву ногу назад на носок – прогнутись; 2 – 

те саме правою ногою. Повторити 4–6 разів лівою і правою ногою. 

4. В. П. – стійка, руки на столі. 1 – присід; 2 – В. П. Повторити 6–8 разів. 

5. Ходьба на місці 15–20 с. 

Для учнів 6 класу. Вправи виконуються сидячи за столом. 

1. В. П. – сидячи за столом, руки на столі. 1 – руки до плечей, лопатки 

звести, голову назад – вдих; 2 – В. П.; 3 – руки за голову, прогнутися, голову назад 

– вдих; 4 – В. П. – видих. Повторити 4–6 разів. 

2. В. П. – руки за голову. 1 – поворот тулуба ліворуч; 2 – В. П.; 3–4 – те саме 

з поворотом тулуба праворуч. Повторити 4–6 разів у кожен бік. 

3. В. П. – руки за голову. 1 – нахил тулуба вліво; 2 – В. П.; 3–4 – те саме з 

нахилом тулуба вправо. Повторити 4–6 разів у кожен бік. 

4. В. П. – руки в сторони. 1–3 – схресні рухи руками перед грудьми; 4 – 

ривком, руки в сторони. Повторити 4–6 разів. 

5. В. П. – руки в замок на столі. 1–2 – руки вгору долонями догори – вдих; 3–

4 – В. П. – видих. Повторити 4–6 разів у повільному темпі. 

 

Комплекс вправ для включення у фізкультхвилинки 

Вправа 1. Дія натисканням на пальці рук. 

Пальці наділені великою кількістю рецепторів, що посилають імпульси в 

центральну нервову систему. Пальці є «дорогами зворотного зв'язку» з тими або 

іншими органами. Наприклад, натиснення на середній палець тонізує мозок, 

знижує підвищений кров'яний тиск, а впливаючи на мізинець, можна поліпшити 

розумову діяльність. Необхідно використовувати натискання на пальці рук у 

поєднанні з дихальними вправами, і ці дії значно покращать самопочуття дітей. 

Натискувати слід від пальця до кінчика, включаючи подушечку, в 3–4 прийоми. 

Натискати палець потрібно поперемінно на тильну, а потім і на сторони пальців. 

Тривалість натискання – 3 с, сила – середня. Обробляються пальці обох рук по 

черзі. 

Вправа 2. Дія на активні крапки ніг. 

Натискаючи на активні крапки підошви, ми стимулюємо функції багатьох 

внутрішніх органів. Аби надати загальну дію на всі активні крапки підошов, 

слідує сидячи катати палицю. Тривалість – 2–3 хв. На звичайну палицю приклеїли 

вузькі подовжні смужки з пластмаси. Катання такої палиці надаватиме сильнішу 

дію на активні крапки. 
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Масаж рефлексогенних зон ступні – особливий спосіб боротьби зі 

стомленням. Зональний самомасаж підошви надає потужну тонізуючу 

загальнозміцнювальну дію. 

Вправа 3. Масаж біологічно активних крапок на вушній раковині. 

За допомогою їх масажу можна швидко підняти загальний тонус нервової 

системи, зняти стомлення, мобілізувати функції систем, лімітуючих 

працездатність. 

Ретельно промасажувати натисканням середньої сили вушні раковини від 

верхньої частини до мочки. Тривалість – 10–15 с. 

Вправа 4. В. П.: сидячи за столом (партою), ноги зігнуті, руки на колінах. 

«Перекочування» ступнів з п'яти на носок. Руками масажувати біологічно активні 

зони коліна. Тривалість масажу – 8 с. 

Вправа 5. «Слон». Стоячи, ноги на ширині плечей або сидячи, притиснути 

голову до плеча й оглядіти зал (клас). Прагнути рухатися всією верхньою 

частиною тіла, неначе малюєте «вісімку». Під час руху витягнути руку та 

дивитися на пальці. Якщо у полі зору руху вся рука, значить, вправа виконана 

добре. Повторити іншою рукою. 

Вправа 6. «Сова». Обхопити плече і «розім'яти» м'язи. Обернути голову та 

поглянути через одне плече, потім через інше. Опустити голову на груди, дихати 

глибоко, розслаблюючи м'язи. Повторити вправу, розминаючи інше плече. 

Вправа 7. Творчий образ – «Тренер з бойового хортингу». Сидячи за столом 

(партою), опустити голову на руки, закрити очі, розслабитися і думати лише про 

тренера з бойового хортингу (творчий образ). Образ можна міняти, наприклад, на 

«бабусю», «дідуся», «зелену ялинку» або «сонечко». 
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Додаток 3 

 

ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

ЯК БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

 

Бойовий хортинг – не стільки ефективний засіб захисту та самооборони, 

скільки позитивна філософія повсякденного життя. 

Філософська основа бойового хортингу – положення про єдність сили, 

здорового спортивного духу і честі людини, що вибудовується на славних 

українських традиціях. Відповідно, гасло бойового хортингу – «СИЛА І 

ЧЕСТЬ». 

Бойовий хортинг як життєва філософія по-новому сприймається через 

призму реалій сьогоднішнього життя. Відповідно до викликів часу значення 

бойового хортингу актуалізується у контексті виховання розумових, вольових і 

моральних якостей особистості. 

Насамперед, для ефективного застосування техніки бойового хортингу 

необхідний бойовий дух – Дух бойового хортингу, прагнення перемогти – 

незламна воля до перемоги, уміння приймати рішення в нестандартних умовах. 

Бойовий хортинг – це спосіб життя, особливий погляд на навколишню 

дійсність. 

Тільки через досягнення внутрішньої гармонії людина може максимально 

спрямувати свою життєву енергію на досягнення поставленої мети. Спортсмен 

бойового хортингу вчиться керувати собою, своїми емоціями і бажаннями, 

намірами і вчинками; прагне досягнення кращого результату із застосуванням 

мінімуму зусиль, зберігаючи сили. 

Єдиноборство на хорті цементує в кожній людині волю і характер, вчить 

розумно і відповідально підходити до застосування сили. Крім того, саме в 

бойовому хортингу така якість, як готовність щоразу підніматися і знову вступати 

в сутичку, хоч як би важко тобі не було, цінується більше, ніж фізичні дані. Честь 

спортсмена бойового хортингу – вища за фізичну силу. 

Бойовий хортинг – це фізична освіта. 

Фізична освіта спортсмена бойового хортингу виявляється у мистецтві його 

рухів. Мета такої освіти полягає в тому, щоб зробити тіло сильним, корисним і 

здоровим. На жаль, більшість видів спорту, зазвичай, розвивають лише певні 

групи м'язів і нехтують іншими. В результаті виникає фізична неврівноваженість. 

У бойовому хортингу розроблений певний набір розігрівальних вправ, що 

розвивають усі м'язи тіла; регулярні практики як захисних і атакувальних форм 

бойового хортингу, так і навчальних сутичок. Форми бойового хортингу в основі 

відображають основи атаки і оборони, а навчальні сутички становлять собою 

тренування у вільному стилі. В обох випадках усі рухи виконуються згідно з 

принципом найбільшої ефективності. 

Розвиненість рухів – один із показників правильного психічного розвитку 

спортсмена бойового хортингу. Вона передбачає: розвиток координації рухів 

(сприйняття напрямку і швидкості руху, часу і простору); здатність 

запам’ятовувати послідовність рухів і рухових операцій (пам’ять 
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запам’ятовування і відтворення); увага до своїх рухів і дій інших; уміння 

виконувати рухи за словесною інструкцією (уява); ініціативність у рухах; аналіз 

руху за якістю його виконання (мислення); розвиток мовленнєвих умінь і навичок. 

Рухи виконуються з мовним супроводом і опорою на зорові й тактильні 

образи-уявлення. Розвиток усіх видів ручної моторики та зорово-рухової 

координації слугує основою для становлення типових видів діяльності 

особистості, сприяє підвищенню пізнавальної активності спортсменів бойового 

хортингу. 

Бойовий хортинг – це спорт. 

Навчальні сутички є основою підготовки до змагань з бойового хортингу, 

спортивним елементом великої системи. Супротивники намагаються отримати 

чисту перемогу завдяки відточеній техніці, найбільш ефективному використанню 

енергії та належному відчуттю часу. Навчальні сутички є перевіркою прогресу 

спортсмена бойового хортингу в освоєнні цього мистецтва і дають учневі змогу 

оцінювати, наскільки добре він здатний діяти порівняно з іншими. Відзначаючи 

важливість навчальних сутичок, можна особливо підкреслити, що змагальність є 

лише частиною системи бойового хортингу, її значення не слід переоцінювати. 

Бойовий хортинг – це морально-етична підготовка. 

Навчання бойовому хортингу допомагає людині стати більш пильною, 

упевненою в собі, рішучою і зосередженою. Відтак, бойовий хортинг 

розглядається як засіб формування багатьох моральних якостей, навчання 

взаємодопомоги, співпраці.  

Одна з особливостей бойового хортингу в тому, що духовний розвиток 

разом із вивченням, відпрацюванням й удосконаленням техніки триває протягом 

всього активного життя спортсмена бойового хортингу. Процес підготовки 

спортсмена бойового хортингу виховує в особистості впевненість у собі, своїх 

силах, можливостях, що робить людину самостійною, значно зменшуючи її 

залежність від зовнішніх чинників. 

Філософія бойового хортингу пов'язана з багатьма сферами розвитку 

особистості, прищеплює дитині високі моральні норми та ідеали, виховує силу 

волі і духу, прагнення до перемоги та лідерські якості. Оскільки відбувається 

внутрішній гарт характеру, людина-спортсмен навряд чи коли-небудь вживатиме 

наркотики або стане злочинцем. 

Законодавство України дає право кожному громадянину активно захищатися 

від злочинних посягань. Отже, кожному вкрай необхідний мінімум знань 

прийомів самозахисту і вміння їх застосовувати, щоб у разі потреби захистити 

себе і своїх близьких, тих, кому ця допомога може знадобитися.  

Бойовий хортинг не вчить дитину битися з іншими дітьми – він учить 

«битися» зі своїми недоліками, слабостями, внутрішніми страхами. Перемагаючи 

їх – дитина звільняє духовну внутрішню силу. Ця сила змітає сумніви і комплекси, 

змушує цінувати моральні якості в інших і в собі. Своїми виховними успіхами та 

успіхами конкретних відомих учнів тренувальна система довела, що бойовий 

хортинг, насамперед, виховує духовно. 

Не слід думати, що, опанувавши прийомами бойового хортингу, дитина 

почне постійно вплутуватися у вуличні бійки. Виховання юних спортсменів 
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бойового хортингу проводиться таким чином, що бійки хлопців не цікавлять. 

Однак, якщо бійки не минути, то прийоми бойового хортингу виявляться 

корисним умінням навіть у протистоянні з представником іншого стилю 

єдиноборства. 

Не секрет, що вулиці сучасних міст – небезпечне місце. І хлопця, і дівчину 

на вулиці може підстерігати чимало несподіванок й небезпек. Хоч як би шановні 

батьки намагалися, вони не в змозі опікати свого сина чи доньку цілодобово. 

Натомість, саме бойовий хортинг як бойовий і дисциплінарний вишкіл здатен 

робити це постійно. 

Багато батьків побоюються, що заняття бойовим хортингом призведуть до 

травм, принесуть їх дитині не користь, а шкоду. Такі побоювання абсолютно 

марні, бо заняття бойовим хортингом анітрохи не небезпечніші, ніж заняття будь-

яким іншим видом спорту. Кожна школа бойового хортингу організовує 

тренування таким чином, щоб звести будь-який ризик до мінімуму. 

Бойовий хортинг сповідує філософію переможця. Щоб отримати 

максимально позитивний результат, потрібно повністю абстрагуватися від усіх 

емоцій. Тільки мета і нічого більше. Таким чином, ви повинні хотіти перемоги. Це 

природне бажання і воно повинно мотивувати. Але концентруватися потрібно не 

на перемозі, а на тому, щоб зробити все найкращим чином. 

У чому різниця між переможцем і переможеним? Коли ви концентруєтеся на 

перемогу, вас охоплює маса емоцій: збудження, почуття змагання, страх поразки. 

В даному випадку емоції це погано. Вони відволікають. Боязнь поразки, азарт, 

прослизають в голові думки про те, що якщо програєш, то будеш невдахою. І це 

заважає на шляху до перемоги. Ніхто не стане з цим сперечатися. А ці думки 

неминучі, якщо вашою метою – буде перемога. 

Коли ви концентруєтеся на тому, щоб зробити все якнайкраще, ви 

відкидаєте значимість перемоги як такої і переносите центр уваги в область 

результату. Ви просто робите те, що потрібно зробити. І саме тоді, коли ви будете 

максимально сконцентровані на результаті – ви зможете зробити все найкращим 

чином, і у вас з'явиться набагато більше шансів перемогти. Ви повинні злитися з 

цим наміром. Ви повинні стати цією метою. Серцем, думками, головою ви повинні 

бути підпорядковані цілі. І ніякі емоції не повинні вам заважати. Вони – ваші 

вороги на шляху до досягнення перемоги. 

Для того, щоб бути успішною людиною, цей принцип потрібно 

використовувати не тільки для досягнення конкретної мети, а завжди. Ви повинні 

ставитися до перемог однаково, байдуже. Ви, звичайно, можете їм радіти. Але 

також радійте поразкам. Адже розумна людина розуміє, що багато дають як 

перемоги, так і поразки. Тому ставитися до них потрібно однаково. Ви не повинні 

втрачати самоконтроль. Стати втіленням своєї мети у своїх думках, діях, звичках. І 

ви помітите, як кожен день буде все більше наближати вас до мети. І кожен день 

буде створювати з вас переможця, вести до успіху гармонійного росту і 

самовираження. 

Як можна досягти успіху у справі? Ясна річ, тільки пройшовши через 

труднощі. Одних людей труднощі ламають психологічно і вони миряться з тим 

життям і обставинами, які мають. Для інших людей труднощі і перешкоди є 
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стимулом для подальшого вдосконалення. Вони прагнуть навчитися тому, чого 

раніше не вміли, зробити те, чого раніше не робили. Ці люди хочуть освоїти ті 

області і сфери життя, які їм невідомі, або були раніше недоступними. Для людей, 

які свідомо зайняті самовдосконаленням, нічого неможливого не існує. Труднощі 

такі люди сприймають як цінний життєвий досвід і можливість навчитися чомусь 

новому і корисному. Цікаво те, що успішні люди не уникають труднощів, а, 

навпаки, навіть прагнуть до них. Ледь закінчивши одну справу, вони тут же 

починають шукати іншу, більш складне. Те, що їм доведеться вийти за межі своєї 

зони комфорту їх не лякає, а навіть надихає. Це життєлюби, і їм просто 

подобається пізнавати життя в різних його аспектах. 

Людина, яка займається бойовим хортингом, має бути життєлюбом, і 

розуміти, що кожна трудність і нове випробування просто зміцнює їх, робить 

сильнішими. Їм труднощі просто необхідні, щоб стати сильнішими. Звичайно, 

ставити перед собою нереальні цілі і завдання вони не будуть, аж надто розумні 

для цього. Але простежать, щоб кожна наступна їхня мета була трохи вище 

планкою і трохи складніше, ніж попередня. 

Така стратегія дозволяє все ефективніше рости і розвиватися, досягаючи все 

більших успіхів. Люди, які вміють змінювати себе і світ прекрасно усвідомлюють, 

що тренувати свої якості витривалості і наполегливості при подоланні труднощів 

– це одна з найважливіших умов, що ведуть до перемог. Силове психологічне 

зусилля у стійкості до екстремальних ситуацій спортсмен бойового хортингу має 

проводити таким чином: 

ніколи не здаватися, навіть знаючи про те, що існує безліч способів 

капітуляції перед труднощами, кожен день докладати всіх зусиль до того, щоб 

досягти задуманого; 

відноситися до всіх труднощів, навіть на перший погляд нерозв'язних, як до 

матеріалу, з якого можна побудувати сходи, що ведуть до успіху; 

питати поради у людей, які вже подолали схожі труднощі, вчитися у них і 

навіть просити допомоги; 

скласти список тих труднощів, які вже подолав, і це підвищить впевненість у 

собі і в своєму щасливому майбутньому; 

навчитися не уникати труднощів, а свідомо йти їм назустріч, і це прискорить 

процес навчання і зростання; 

навчитися справлятися з дрібними поточними труднощами із задоволенням, 

і якщо це вдасться, то у вас розвинуться навички витривалості до стресу і 

наполегливості у досягненні мети, через що найскладніші ситуації здадуться 

набагато легше, ніж можна собі уявити. 
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Додаток 4 

 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

 

Етикет (франц. etiquette) – встановлені правила та норми поведінки будь-де. 

Складні правила змагань з бойового хортингу передбачають строгу особисту 

дисципліну кожного спортсмена та серйозне відношення як до тренувального 

процесу, так і до своєї поведінки в повсякденному житті. Шлях, на який став 

спортсмен, що постійно виступає за такими жорсткими і справедливими 

регламентованими правилами спортивних змагань, виявить і покаже йому всі 

позитивні та негативні сторони дисципліни й недисциплінованості, прагнення до 

самовдосконалення і прояву ліні, переваги доброго відношення до людей і 

недоліки егоїзму. 

У людській душі протягом всього життя відбувається боротьба гарних 

якостей, думок, спонукань із поганими. Це й є тим невблаганним процесом 

виховання, що називається розвитком особистості. Потрапляючи в середовище 

підтримки здорового способу життя, спортсмен бойового хортингу знаходить 

звички, здатні підтримувати його організм, зовнішні дані, внутрішні органи тіла 

протягом багатьох років у здоровому стані. 

Потрапляючи в позитивне добродушне середовище спілкування, спортсмен 

приймає характерні риси й принципи такого щиросердного поводження, при 

якому більшу частину часу перебуває в гарному доброму настрої, що саме по собі 

дає позитивний прогресивний результат у тренуванні, на роботі, у навчанні, 

сімейних відносинах, навіть істотно продовжує його строк життя. 

Цей принцип оточення спортсмена позитивним відношенням, підтримкою 

доброї спортивної атмосфери в тренуванні й у побуті закладений в Етичному 

кодексі бойового хортингу. Етикету бойового хортингу дотримуються всі 

спортсмени незалежно від того, чи здійснюється тренувальна і змагальна 

діяльність на добровільній або професійній основі. 

Етикет і спортивна дисципліна мають бути присутніми та дотримуватися на 

всіх заходах змагального, оздоровчого та культурного напряму, незалежно від 

часу і місця їхнього проведення. Для розуміння та визначення норм поведінки 

спортсмена існують наступні розділи правил спортивної дисципліни Етичного 

кодексу бойового хортингу: 

правила поведінки в спортивному тренувальному залі; 

правила поведінки на змаганнях; 

правила поведінки на семінарах, школах і спортивних таборах з бойового 

хортингу; 

правила поведінки в побуті. 

Правила спортивної дисципліни бойового хортингу 

1. Шанобливість до батьків 

Спортивний клуб, секція, федерація, будь-яка інша організація бойового 

хортингу проводить заняття і навчає дітей з дозволу та схвалення батьків, які 

привели їх на тренування, тому спортсменові дитячого та юнацького віку 
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дозволено робити тільки те, що робиться з відома й підтримки батьків (матері, 

батька, дідуся, бабусі). 

Спортсмен зобов’язаний постійно інформувати батьків про свої тренування і 

плани на майбутнє, виявляючи до них повагу. Якщо батьки не дозволяють 

спортсменові, члену клубу бойового хортингу бути присутнім на тренуванні і 

продовжувати заняття, такий спортсмен тренером у спортивний зал допущений не 

буде, до узгодження позитивного рішення батьків. 

Спортсменові бойового хортингу в будь-якій життєвій ситуації заборонено 

проявляти нешанобливе відношення до своїх батьків, наодинці чи в колективі 

висловлюватися неповажно стосовно них. І навпаки, позитивно обговорюючи 

своїх батьків, ви підіймаєте себе. 

2. Біля спортивного залу 

У спортивному залі бойового хортингу діють суворі правила дисципліни, 

засновані на спортивному етикеті та розумінні про гідне поводження спортсмена в 

суспільстві серед оточуючих людей. Перебуваючи поблизу спортивного залу 

(хорта), спортивної бази, тренувального майданчика, а також в оточенні інших 

людей, спортсменові забороняється демонструвати свої негативні звички, 

перебувати в нетверезому вигляді або розпивати горілчані напої, включаючи пиво 

та слабоалкогольні напої, курити або мати при собі предмети куріння, цигарки, 

сигари, сірники, запальнички, вживати в спілкуванні з членами клубу або 

сторонніми людьми нецензурну мову (негарні, некультурні слова), підвищений 

агресивний тон розмови, ображати людину. 

Спортсмен бойового хортингу має показувати приклад позитивного 

добродушного спілкування в колективі, особистої самодисципліни. Відвідувати 

туалет необхідно обов'язково до початку тренувального заняття. Також необхідно 

не їсти й не пити мінімум за одну година до початку тренування. 

3. Приклад спортсменам-початківцям 

Спортсмен має постійно тренуватися, в житті, побуті та спортивному залі 

демонструвати починаючим спортсменам приклад здорового способу життя, 

прагнення до постійного самовдосконалення, допомагати навколишнім і 

виховувати в собі позитивні людські якості: надійність, відданість, стабільність, 

відповідальність, поважне відношення до старших і підтримку спортсменів-

початківців. 

4. Пропуск тренувань 

Спортсмен зобов'язаний не пропускати тренувальних занять без поважної 

причини. Якщо є на це поважна причина, спортсмен зобов'язаний заздалегідь 

повідомити про неї тренерові й відпроситися з даного тренування або декількох 

тренувань, після чого повідомити батькам про те, що тренер попереджений про 

майбутню відсутність спортсмена на тренуванні. 

5. Запізнення на тренування 

Спортсмен зобов'язаний приходити на тренування за 15 хв до початку 

заняття. Спортсменові забороняється спізнюватися на тренування без поважної 

причини. Якщо мала місце істотна причина, і спортсмен спізнився на початок 

заняття, він самостійно переодягається в роздягальні, готує до тренування 
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особисте тренувальне екіпірування, підходить до вхідних дверей спортивного 

залу. 

Увійшовши в спортивний зал, спортсмен виконує уклін етикету в напрямку 

тренера й, відійшовши убік від проходу 2–3 м, приймає стійку етикету убік 

тренера і спортсменів, які знаходяться в спортзалі, очікуючи дозволу залучитися 

до тренування. Одержавши від тренера дозвіл на приєднання до тренування, 

спортсмен виконує черговий уклін етикету та займає місце, що вказує тренер 

(якщо спортсмени вишикувані, то наприкінці вишикуваного строю). 

Наприкінці тренування чи протягом заняття, вибравши самостійно момент, 

спортсмен зобов'язаний підійти до тренера, вибачитися за запізнення та відкрито 

повідомити причину запізнення. 

6. Початок тренування 

Увійшовши в спортивний зал, спортсмен зобов'язаний зробити уклін етикету 

стоячи в напрямку тренера, а потім до парадної сторони спортивного залу, без 

зайвих емоцій привітатися з товаришами по клубу. Після цього спортсмен може 

сісти на гімнастичну лаву й очікувати початку тренування або почати самостійну 

розминку в куті спортивного залу, не залучаючи до себе додаткової уваги. 

До початку тренувального заняття пересування по м'якому покриттю залу 

заборонене. Голосна мова в спортивному залі заборонена. Якщо тренер підкликав 

спортсмена для спілкування, спортсмен зобов'язаний легким бігцем підбігти до 

тренера й, виконавши уклін вітання, почати спілкування. За командою тренера для 

шикування до початку тренування всі спортсмени зобов'язані швидким кроком 

або легким бігцем переміститися по спортивному залу до місця, що приділяється 

кожному відповідно до етикету бойового хортингу, мовчки без прояву емоцій 

прийняти стійку етикету та очікувати наступної команди тренера. 

7. У процесі тренування 

Протягом усього тренування спортсмен зобов'язаний дотримуватися правил 

етикету, поважати місце для занять і загальний інвентар залу, швидко виконувати 

команди тренера, проявляти старанність у вивченні базової техніки бойового 

хортингу, намагатися, якнайбільше одержати знань і навичок сутички. Обов’язок 

кожного, хто займається – поводитися чемно і гідно, щоб у залі панувала 

сприятлива та гармонійна атмосфера взаємоповаги, бажання допомогти один 

одному. Всі, хто переступають поріг залу бойового хортингу – одна дружня 

родина, що має загальну мету. 

Будь-які прояви неповажного відношення до партнера неприпустимі. 

Ступаючи на хорт, килим, м'яке покриття для тренування, або сходячи з нього, 

спортсмен має виконати уклін етикету в напрямку центра даного тренувального 

місця і тренера, який проводить заняття. Ступивши на тренувальне місце, 

самостійно зробити уклін, не відволікаючи при цьому уваги інших спортсменів. 

Ходіння по хорту без тренувальної мети спортсменам заборонене. Кожний 

учасник тренування зобов’язаний застосовувати принципи: старший допомагає 

молодшому; сильний допомагає слабкому; досвідчений спортсмен своїм 

особистим прикладом показує новачкові серйозне відношення до кожного 

елемента тренувального процесу. Спортсменові заборонено на тренуванні носити 
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натільні прикраси: ланцюжки, серги, браслети, обручки тощо, щоб, проводячи 

сутички та виконуючи вправи, не травмувати партнера цими предметами. 

Спортсмен бойового хортингу зобов'язаний виховувати себе в дусі поваги до 

тих, хто займається довше нього. Ніколи не вступати з ними в суперечки із 

приводу вивчення базової техніки прийомів та інших аспектів тренування, з 

вдячністю реагувати на їхні методичні підказки та зауваження. 

Коли тренер показує або пояснює прийом під час заняття, треба мовчачи та 

уважно його слухати. В цей момент всім присутнім у залі розмовляти 

забороняється. Коли тренер показує чи пояснює прийом під час заняття, 

спортсмен має стояти в стійці етикету, стояти на коліні в середній позиції етикету, 

сидіти на підлозі хорта в нижній позиції етикету, інші положення тіла приймати 

забороняється. Якщо тренер пояснює особисто вам, не забувайте показати 

позитивною відповіддю, що ви почули і зрозуміли пораду. Після завершення 

пояснень, спортсменові необхідно поклонитися спочатку тренерові, подякувати 

йому за пояснення, а потім вашому партнерові і продовжити заняття. Не 

залишайте зал без дозволу тренера. 

Не проходьте між шеренгами, спереду вишикуваних спортсменів, між 

тренером і спортсменами, що займаються. 

Спортсмени на тренуванні повинні старанно вивчати все, що дає їм тренер, і 

працювати на повну силу. Якщо виникло запитання до тренера, спортсмен 

зобов'язаний, не окликаючи тренера, підійти до нього, вибравши момент, і 

дочекавшись дозволу, поставити запитання. Не запрошуйте для проведення 

сутички з вами спортсмена, який є рівнем вищий за вас. Ніколи не відмовляйтеся 

від сутички, якщо вас запросили. Головна якість спортсмена бойового хортингу – 

його непереборна воля до перемоги. 

Якщо кваліфікований спортсмен бачить неправильне виконання прийому 

новачком, то на самостійному відпрацьовуванні техніки, йому дозволяється 

поправити новачка, не залучаючи уваги інших, у залі бойового хортингу дані дії 

заборонені. Вільні розмови в залі також забороняються, а робоче спілкування має 

бути обмежене термінологією бойового хортингу. 

Під час занять не відволікайте інших спортсменів і не займайте їх 

розмовами. Спортсменові заборонено користуватися мобільним телефоном під час 

тренування. Спортивна тренувальна форма: хортовка (куртка, брюки, пояс) є 

предметом особистої гігієни спортсмена. Спортсменові заборонено позичати 

форму одягу в іншого, у випадку відсутності форми, спортсмен повинен прагнути 

її придбати. 

Якщо тренування проходить на свіжому повітрі, а спортсмен не може 

тренуватися й є присутнім як глядач, йому забороняється звертатися до тих, хто 

займається без дозволу тренера, розпивати горілчані напої, курити, приймати їжу, 

жувати жувальну гумку, робити інші вчинки, що відволікають присутніх 

спортсменів від тренування. 

8. Поведінка глядачів під час тренування 

Абияка людина, бажаюча подивитися на тренування бойового хортингу, 

може вільно прийти та з дозволу тренера зайняти в спортзалі зазначене йому 

глядацьке місце. Не можна розвалюючись спостерігати за тренуванням, це є 
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проявом неповаги до спортсменів і тренера. Те, як глядач сидить у спортивному 

залі, говорить про його відношення до місця і колективу, в який він прийшов. 

Глядачеві в залі забороняється приймати їжу і напої, курити, виявляти глузування 

вбік спортсменів, обговорюючи їхню підготовку, розмовляти під час пояснень 

тренера, користуватися мобільним телефоном, перебуваючи в залі під час 

проведення заняття. 

Якщо глядачеві необхідно вийти із залу, він повинен тихо піднятися з 

глядацького місця, попрощатися у мовчазній формі кивком голови з присутніми та 

вийти з залу не відволікаючи своїми діями тих, хто займається. 

9. Травмонебезпечна поведінка 

Навчально-тренувальні заняття з бойового хортингу мають завжди 

проходити в умовах, що виключають можливість травм. Спортсменові на 

тренуванні забороняється робити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні 

наслідки для оточуючих. Безумовно, будь-яка травма в дитини – це стрес для її 

батьків. Якщо ж дитина була травмована на тренуванні, серйозним переживанням 

піддається тренер, на занятті якого відбувся травматичний випадок, керівництво 

клубу, федерації, а часом і весь спортивний колектив. 

Крім того, відповідно до законодавства будь-якої країни, організація або 

спортивна установа відповідає за життя і здоров'я тих, хто навчається, спортсменів 

і працівників спортивної установи під час тренувального процесу. Обставини 

виникнення травм у спортсменів створює зайва імпульсивність, захоплення 

тренуванням і прагнення швидко зробити ту чи іншу дію, що нерідко змушує 

спортсмена забувати про небезпеку, що йому загрожує. Тому на тренуванні значну 

роль грає спостереження спортсменами більш високої кваліфікації бойового 

хортингу за початківцями. 

Старший зобов'язаний показувати приклад дисципліни та безпечного 

поводження молодшому, і якщо той не виконує вимог безпеки, зупиняти новачка і 

робити йому зауваження, аж до спортивного покарання через додаткове 

виконання фізичних вправ. Якщо вам зробили зауваження за порушення того чи 

іншого правила поведінки, не розглядайте це як особисту образу, дотримання 

правил етикету має вирішальне значення для вашої безпеки і безпеки 

навколишніх, а також для вивчення бойового хортингу в цілому. 

Кожен спортсмен зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки. 

10. Уклін етикету 

Спортсмен бойового хортингу, роблячи уклін, має усвідомлювати його 

значення та необхідність. Уклін етикету бойового хортингу – це знак поваги до 

бійцівського духу. В уклоні немає змісту преклоніння і релігійності. Уклін 

виконується, злегка нахиливши голову та стиснувши праву руку в кулак, 

покладену на область серця. Уклін може бути призначений тренерові з вдячністю 

за навчання, вбік центру хорта, парадної сторони спортивного залу з поваги до 

того місця, де зібралися люди для досягнення спортивної досконалості, старшому 

спортсменові високої кваліфікації на знак поваги його майстерності та пройденого 

в бойовому хортингу шляху. 

Якщо ваше фізичне відношення та щирість справжні, тоді уклін буде 

виражати справжню повагу, йти від серця і добровільно. 
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11. Особиста гігієна 

Обов’язок і необхідність кожного спортсмена, який займається в клубі 

бойового хортингу – стежити за чистотою в залі, на хорті, за станом 

тренувального обладнання, колективного устаткування та особистим інвентарем. 

Кожний спортсмен має завчасно забезпечити себе предметами особистої 

гігієни, мати особистий рушник, мило, змінне взуття, інші предмети та 

застосовувати їх у повсякденному житті, стежити за чистотою тіла, рук, ніг, 

відсутністю нігтів, мати акуратну зачіску, охайний зовнішній вигляд, стежити за 

цілісністю та чистотою тренувального одягу, особистого захисного екіпірування. 

Непідготовленому в плані гігієни спортсменові, відвідувати тренувальне заняття 

забороняється. 

12. Кінець тренування 

Якщо тренер оголошує кінець тренування, всі спортсмени зобов'язані 

припинити виконання вправ і виконати його команди. Якщо оголошено загальне 

шикування для медитації чи підведення підсумків, спортсмени зобов'язані 

швидким кроком або легким бігцем зайняти своє місце в строю бойового 

хортингу, відповідно до етикету. На підведенні підсумків тренування всі його 

учасники повинні мовчачи та слухати підсумкову інформацію, запам'ятовувати 

своє домашнє завдання. 

Якщо у спортсмена виникло запитання до тренера, він має підняти праву 

руку вгору і таким сигналом руки показати бажання поставити запитання. 

Питання дозволяється задавати тільки після дозволу тренера. Вихід зі спортивного 

залу по закінченні тренування здійснюється тільки з дозволу тренера, 

спортсменові забороняється самостійно без команди покидати тренувальний зал. 

Після закінчення заняття пересування по м'якому покриттю заборонено. По 

закінченні заняття варто забрати у відведене місце спортивний інвентар та 

упорядкувати місце тренувань і роздягальні. 

13. Вихід зі спортивного залу протягом тренування 

Якщо під час заняття спортсменові необхідно вийти зі спортзалу, він має 

запитати на це дозволу тренера, а після повернення в зал пояснити причину свого 

виходу. 

14. Правила поведінки на змаганнях 

Змагання дозволяють вирішувати педагогічні, спортивно-методичні та 

суспільно-політичні завдання. Під час спортивних змагань вирішуються ті ж 

педагогічні завдання, що й на тренуваннях у цілому, тобто вдосконалювання 

фізичної, технічної, тактичної, психічної підготовленості спортсмена. Однак, при 

цьому всі зрушення, що відбуваються в організмі, перевершують рівень, 

характерний для тренувальних занять. Змагання – один з дійових засобів 

підвищення тренованості спортсмена. Особливо велике значення спортивні 

змагання мають для формування волі до перемоги – головної якості спортсмена 

бойового хортингу. Вони також позитивно впливають на глядачів. 

Будьте стійким у сутичці, завжди зберігайте в серці бойовий дух і непохитну 

волю, не піддавайтеся на слабкості та спокуси, не прибігайте до хитрощів і 

неетичних тактик, не прагніть перемогти суперника нечесним або забороненим 
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прийомом, не шукайте компромісів у сутичці, боріться до повної перемоги й 

визнання поразки вашим суперником. 

Спортивні змагання з бойового хортингу – яскраве, емоційне видовище. 

Задоволення від спортивних сутичок виникає внаслідок співучасті в них глядачів, 

яких залучає високий рівень спортсменів, сміливі та рішучі дії окремих учасників, 

їхні високі досягнення. Якість проведення змагання залежить від поведінки як 

представників і суддів, так і учасників. 

Учасник змагання зобов'язаний: 

заздалегідь підготувати змагальну спортивну форму, захисне спорядження 

та екіпірування; 

не спізнюватися на організаційні заходи, мандатну та медичну комісію, 

зважування, відкриття змагань, початок сутичок, нагородження; 

не обурюючись рішенню суддів приймати як належне перемогу чи поразку; 

на території спортивного спорудження, всередині залу, у роздягальнях 

поводитися гідно та культурно, у спілкуванні з навколишніми не застосовувати 

нецензурну лексику, не розпивати горілчані напої, не курити, не застосовувати 

наркотики й інші нездорові речовини; 

підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки; 

виконувати законні розпорядження правоохоронних органів, адміністрації 

установи, на базі якої проводиться захід; 

поводитися шанобливо стосовно глядачів та інших учасників заходу, 

обслуговуючого персоналу, осіб, відповідальних за дотримання порядку, не 

допускати дій, що створюють небезпеку для навколишніх; 

не відволікати розмовами обслуговуючий персонал, суддів, рефері, арбітрів 

хорта, секретарів змагань; 

не дозволяти агресивних дій, неетичної поведінки та образ стосовно 

суперника, інших учасників, тренерів, суддів, глядачів, уболівальників, інших 

оточуючих людей; 

заздалегідь готуватися до виступу; 

протягом усього заходу дотримуватися правил Етичного кодексу бойового 

хортингу. 

Кожен спортсмен може бути допущений до змагань лише з дозволу тренера, 

під керівництвом якого він до них готувався, та лікаря. У змаганнях, у яких 

спортсмену бойового хортингу доводиться брати участь протягом декількох днів, 

кожний наступний виступ має бути санкціонований тренером і лікарем змагань. 

Якщо учасник змагань отримав травму чи був нокаутований, його негайно 

знімають зі змагань. 

Глядачі на спортивних змаганнях також відповідають за дотримання вимог 

Етичного кодексу бойового хортингу. 

15. Правила поведінки на семінарах, атестаціях, школах і спортивних 

таборах з бойового хортингу 

Навчально-тренувальні семінари, атестації, школи, табори з бойового 

хортингу є діючим стимулом систематичних занять, що сприяє розвитку якостей 

кожного спортсмена, його морально-вольової та психологічної підготовки. 

Семінари та атестації використовуються тренерами з бойового хортингу для 
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підготовки спортсменів до наступних більш відповідальних змагань, відбору, 

виявлення спортивних даних і спортивної підготовленості спортсменів бойового 

хортингу, перевірки якості навчально-тренувальної та виховної роботи, 

популяризації ідеї здорового способу життя в колективі клубу. 

Переборюючи важкі навантаження, учасники семінарів з бойового хортингу 

гартують стійкість духу, волю до перемоги. На семінарі тренерові видно кожний 

недолік спортсмена й є час його виправити, вказати кожному, хто займається, на 

його недоліки в базовій техніці, методиці вивчення й виконання форм, поведінці з 

оточуючими. 

Протягом усіх тренувальних занять, а практично на всіх семінарах і 

атестаціях проводиться по кілька тренувань у день, підтримується сувора 

дисципліна та бойові традиції. Кожний спортсмен-початківець має можливість 

спілкування з досвідченими майстрами бойового хортингу, бачить серйозність 

відношення до виду спорту як тренера так і старших учнів, які становлять кістяк 

навчальної групи. 

Всі учасники заходу, включаючи спортсменів і педагогічний склад, під час 

його проведення мають дотримуватися правил установленого етикету спілкування 

в бойовому хортингу, вітати один одного уклоном етикету, виконуючи невеликий 

уклін голови та покладаючи праву руку на серце, стиснуту в кулаку. 

Учасник семінару зобов'язаний: 

виконувати всі вимоги внутрішнього розпорядку спортивної бази, на якій 

проводиться захід; 

не відлучатися з території бази, табору без дозволу тренера, знаючи що 

тренер несе відповідальність перед батьками, які довірили навчання своєї дитини, 

і перед державними органами за життя та здоров'я кожного спортсмена; 

відвідувати всі тренувальні заняття й інші заходи, що запропоновані 

програмою семінару; 

підтримувати тісний зв'язок з батьками, повідомляти батькам про 

планування та методи тренувань, своє місцезнаходження, стан здоров'я, вживання 

у раціоні продуктів харчування, відношенні між товаришами в колективі; 

дотримувати вимог пожежної безпеки при використанні побутових 

приладів; 

при порушенні абиким із учасників семінару правил безпеки 

життєдіяльності, зупиняти його та попереджати про небезпеку; 

бути ввічливим у спілкуванні з товаришами, допомагати новачкам і 

молодшим за кваліфікацією в пізнанні техніки та комбінацій сутички; 

не вживати протягом семінару горілчані, слабоалкогольні напої та тютюнові 

вироби, проповідуючи повсюдно уникання та відвикання від шкідливих звичок; 

проявляти максимальний інтерес і старання на тренуваннях з бойового 

хортингу. 

Під час проведення семінарів, атестацій, шкіл, спортивних таборів 

керівникам клубів, тренерам, інструкторам, методистам та іншим представникам 

педагогічному складу і працівникам Національної федерації бойового хортингу 

України, а також батькам та іншим відвідувачам заходу забороняється надавати 

негативний приклад спортсменам шляхом куріння та вживання горілчаних напоїв, 
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включаючи пиво, як на території приміщень і спортивних майданчиків, так і за їх 

кордонами. 

16. Правила поведінки в побуті 

Ніколи не вживайте алкогольні напої і цигарки, будучи одягненими у 

спортивну форму бойового хортингу – хортовку. Поважаючий себе спортсмен, що 

працює на результат, взагалі не повинен курити і прилучатися до інших пагубних 

шкідливих звичок, не сумісних із заняттями бойовим хортингом. 

Якщо у вас травма, не тренуйтеся, поки не вилікуєтеся. А за цей час просто 

спостерігайте за тренуваннями. 

Не забувайте дякувати батькам, які виховують вас і привели на заняття в 

клуб бойового хортингу, вони вибрали для вас нелегкий шлях, поважають вас за 

цю працю на тренуваннях, радіють вашим перемогам, переживають за поразку 

разом з вами. 

Пишайтеся тим, що ви займаєтеся бойовим хортингом, багато хто б не 

витримав таких навантажень і вимог дисципліни. Не існує мистецтва ближньої 

сутички, більш жорсткого та ефективного, ніж бойовий хортинг. Потрапивши під 

прес захватів і кидків у стійці, проведених ударів, продовженням атаки в партері 

будь-який суперник будь-якого єдиноборства буде усвідомлювати вашу перевагу і 

поважати ваш шлях. 

Ніколи не хваліться тим, що ви практикуєте стиль бойовий хортинг. 

Не кривдьте слабких, приходьте на допомогу, рятуйте того, кому необхідна 

допомога. 

Застосовуйте техніку рукопашної сутички тільки у випадку захисту в 

момент небезпеки для вашого життя і здоров’я, життя і здоров’я близьких рідних 

людей, членів вашої сім’ї, коли інші способи марні, а зволікання неможливе. Якщо 

життєва ситуація для збереження честі і гідності змушує вас застосувати проти 

нападників силу бойового хортингу – дійте рішуче й безкомпромісно, повергаючи 

кривдників. 

Поважайте інші види бойових мистецтв. Не дозволяйте собі нешанобливо 

висловлюватися стосовно якого-небудь стилю єдиноборств. Щиро поважайте 

майстрів інших стилів, які домоглися високих результатів у своєму виді. Не 

соромтеся вчитися в них варіантам прийомів та іншій техніці, це значно 

підвищить ваші спортивні можливості. 

Знання неможливо купити. Грошові внески, що ви вносите за навчання, 

служать для оплати оренди залу та розвитку вашого клубу. Не забувайте без 

зайвих нагадувань підтримувати таким чином життєздатність колективу, в якому 

ви виховуєтеся, маючи можливість віддячити тренерові за отримані знання та 

спільний шлях. 

Зі щирою повагою ставтеся до свого Вчителя бойового хортингу. Ніколи не 

ганьбіть свого тренера, говорячи про нього в негативному тоні, завжди озивайтеся 

про нього шанобливо та з великою повагою, дякуйте йому і особисто, і в його 

відсутності, перебуваючи на вулиці, у закладі освіти, на роботі, вдома, у 

громадському місці, показуйте приклад оточуючим людям у поведінці та 

спілкуванні, особистим прикладом доводьте переваги спортивного та здорового 
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способу життя, моральних цінностей, вихованих у клубі бойового хортингу, 

очолюваному вашим тренером. 

Завжди намагайтеся робити ранкову зарядку, призначайте додаткові 

тренування дома та в інших місцях. У спортивному житті на шляху бойового 

хортингу немає виправдання ліні, у сутичці – немає виправдання поразці. 

Намагайтеся якнайкраще вчитися в школі, інших закладах освіти, вчасно 

виконуйте домашні завдання та інші задані вам роботи, уважно та шанобливо 

ставтеся до своїх викладачів і колег. 

Надавайте посильну допомогу батькам у домашніх справах, не обтяжуйте їх 

додатковими проблемами, пов'язаними з вашою незібраністю в роботі, навчанні, 

не засмучуйте їх нечемними вчинками, радуйте своїх батьків вашим прагненням в 

усьому домогтися успіху. Зробіть так, щоб вони пишалися вами. 

Вступивши в члени Національної федерації бойового хортингу України, не 

кидайте спорт без поважної причини, йдіть до кінця, працюйте над собою, гідно 

несіть прапор спортсмена бойового хортингу – національного професійно-

прикладного виду спорту України, будьте надійною опорою для тренера, батьків і 

своїх товаришів. 

В бойовому хортингу етикет відіграє важливу виховну роль. Він дуже 

сильно пов'язаний з моральними нормами та цінностями суспільства. Система 

моральних установок, що визначають характер спілкування серед людей, включає 

набір універсальних загальнолюдських цінностей: шанобливе ставлення до 

старших, батьків, жінок, поняття честі і гідності, скромність, толерантність, 

доброзичливість. Етикет бойового хортингу завжди намагається підкреслювати ці 

важливі цінності та виховувати в своїх учнях повагу до прийнятих у суспільстві 

цінностей. 

Етикет виділяє основні принципи гуманізму та людяності, що втілюється у 

вимогах бути ввічливим, тактичним, коректним, чемним, люб'язним, скромним і 

надійним. 

Етикет допомагає вибрати той шлях, який буде найбільш доцільним, 

розумним, простим і зручним для самого спортсмена бойового хортингу і для 

оточуючих його людей. Це дуже важливо на початковому етапі відносин, що 

складаються між дітьми та їх батьками, друзями, учнями. 

Етикет також пропагує принцип краси й естетичної привабливості 

поведінки. Приємно, коли людина є відповідальною за свої вчинки, вміє 

поводитися так, що її чемна поведінка подобається оточуючим і викликає повагу. 

Етикет підкреслює принципи, звичаї і традиції тієї країни, в якій 

знаходиться людина в даний час. Володіння інтернаціональною традиційною 

культурою поведінки не тільки дає спортсменам бойового хортингу можливість 

нормально спілкуватися з представниками різних національностей, а й навчає 

поважати чужі звичаї, якими б дивними та незвичайними вони не здавалися на 

перший погляд. Бойовий хортинг також дає уявлення про етикет з точки зору 

поваги один одного. 

Також дуже важливими є відносини, що складаються між учнем і вчителем, 

адже це надалі допоможе учням правильно будувати стосунки з друзями, 

колегами, викладачами закладів освіти і батьками. Будь-яка школа бойового 
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хортингу – місце, де вчать самодисципліні та організованості, вмінню 

контролювати емоції і направляти думки. Бойовий хортинг для дитини і дорослого 

є дієвим засобом фізичного і духовного розвитку, формування відчуття 

справедливості, мужнього спортивного характеру та морально-етичного 

виховання. 

Кодекс честі спортсмена бойового хортингу 

Життєві принципи спортсмена бойового хортингу. Бойовий хортинг зберігає 

вікові традиції і залишається спадкоємцем козацького кодексу честі прадавньої 

Запорозької Січі. Він як бойове мистецтво виховує не тільки фізичну силу, а й 

розум, благородство. Бойовий хортинг є мистецтвом самовдосконалення. І 

досвідчений, і початківець, повинен бути мужнім, наполегливим, скромним і 

шанобливим до інших людей. Теорія і методика бойового хортингу розглядає своє 

мистецтво як засіб формування гармонійно розвиненої особистості, оскільки 

бойовий хортинг – не стільки ефективний засіб захисту та самооборони, скільки 

позитивна філософія повсякденного життя. 

Кодекс честі спортсмена бойового хортингу включає в себе такі якості, як: 

ввічливість, сміливість, щирість, чесність, скромність, неможливість зради, 

самоконтроль, вірність у дружбі, повага до оточуючих. 

При вступі до школи бойового хортингу учень дає клятву, що він не кине 

навчання без поважної причини, не зганьбить бойового хортингу і свою школу, 

без дозволу вчителя нікому не відкриє секретів, яким його навчили і буде 

слідувати законам бойового хортингу, завжди дотримуватися їх, і якщо стане 

вчителем – передасть істинне вчення своїм учням. 

Не відразу засновник прийшов до основних принципів своєї ефективної 

системи. Тривалий час вивчалися системи підготовки в різних школах, відбувався 

їх творчий і ретельний аналіз. Досвід бойових дій у підрозділах спецпризначення 

під час війн, допитливий розум, природна кмітливість відрізняли його у зіткненні 

зі спеціалістами інших військових і прикладних систем підготовки воїнів. Ці 

історії знайшли своє відображення в знаменитих навчально-методичних книгах і 

фільмах, викладених інструкціях тощо. В бойовому хортингу велике значення 

надається досягненню максимального результату. Це означає, що метою бойового 

хортингу є досягнення кращого результату із застосуванням мінімуму зусиль, 

залишаючи свої сили під контролем. Максимальний результат – фундамент 

бойового мистецтва. 

Більше того, цей принцип повністю може бути використаний і в системі 

фізичного виховання людей. Його можна також використовувати для розвитку 

розумових здібностей під час занять, а також при вихованні і формуванні 

характеру. Цей принцип буде мати вплив на манери людини, на те, як вона 

одягається, живе, на її поведінку в суспільстві і ставлення до оточуючих. Словом, 

бойовий хортинг – це мистецтво життя. 

Бойовий хортинг як фізична освіта 

Мета фізичної освіти у системі бойового хортингу полягає в тому, щоб 

зробити тіло сильним, корисним і здоровим. Далі, в процесі фізичного розвитку 

всі м'язи тіла повинні розвиватися симетрично. В бойовому хортингу розроблений 

певний набір розігрівальних вправ, що розвивають усі м'язи тіла. Крім того, 



 

137 

 

необхідні регулярні практики як захисних і атакувальних форм бойового 

хортингу, так і навчальних сутичок. Форми бойового хортингу несуть у собі 

основи атаки і оборони, а навчальні сутички являють собою тренування у 

вільному стилі. В обох випадках усі рухи повинні виконуватися згідно з 

принципом найбільшої ефективності і повного використання сили. 

Бойовий хортингу як спорт 

Навчальні сутички є основою підготовки до змагань з бойового хортингу, 

спортивним елементом великої системи. Летальні прийоми в ньому заборонені, і 

суперники намагаються отримати чисту перемогу завдяки відточеній техніці, 

найбільш ефективному використанню енергії та належного почуття часу. 

Навчальні сутички являють собою, передусім, перевірку прогресу спортсмена в 

освоєнні цього мистецтва і дозволяють учневі оцінювати, наскільки добре він 

здатний діяти в порівнянні з іншими. Відзначаючи важливість навчальних 

сутичок, можна особливо підкреслити, що змагальність є лише частиною системи 

бойового хортингу, і її значення не слід переоцінювати. 

Бойовий хортинг як засіб морально-етичного виховання 

Заняття бойовим хортингом допомагає спортсмену стати більш пильним, 

впевненим у собі, рішучим і зосередженим. Ще більш вагомо те, що бойовий 

хортинг розглядається як засіб навчання застосуванню принципу взаємодопомоги 

і співпраці. У застосуванні до суспільного життя такі важливі принципи бойового 

хортингу як старанність, гнучкість, економічність, хороші манери й етична 

поведінка – є величезним благом для всіх оточуючих людей. 

У своїй методиці засновник виділив наступні принципи бойового хортингу в 

повсякденному житті: 

1. Уважно спостерігай за собою і обставинами власного життя, за іншими 

людьми та всім оточуючим. 

2. Володій ініціативою в будь-якому починанні. 

3. Осмислюй все повністю і дій рішуче. 

4. Знай, коли слід зупинитися. 

5. Дотримуйся середини між радістю і пригніченістю, виснаженням і лінню, 

безрозсудною бравадою і боягузтвом. 

Сьогодні спортивна сторона бойового хортингу виступає в якості ведучої, 

більш того, чи не єдиною. Те, що ми маємо сьогодні під назвою «бойовий 

хортинг», поступово змінюється від того, що задумував і створював його автор. 

Теоретичні розробки, філософські роздуми засновника не є затребувані у 

сучасному житті. Всі бачать лише вершину айсберга, причому вершину, що під 

впливом часу змінила свої обриси, придбала нові контури і мало нагадує первинну 

форму. Техніку бойового хортингу слід розглядати як засіб самовдосконалення на 

шляху досягнення етичного ідеалу. Сьогодні на жаль, усе поставлено на показовий 

результат, ті ж золоті медалі, бали, суддівські оцінки, секунди, що принесли 

багато бід нашому вітчизняному спорту та недоліки у вихованні молодого 

покоління. На батьківщині бойового хортингу, в Україні, питання престижу на 

світовому хорті відтіснили на другий план глобальні просвітницькі ідеї, якими 

керувався засновник. 
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Традиції під час тренування 

1. Під час тренування діють суворі правила, засновані на традиційному 

спортивному етикеті та загальнолюдських поняттях про гідну поведінку. Дух 

кожного тренувального залу, сприйнятий безпосередньо від усіх вчителів 

бойового хортингу, і саме спортивний зал є тим місцем, де їхнє вчення незмінне. 

Поважати це вчення і щиро йому слідувати – обов'язок кожного, хто тренується у 

цьому місці. 

2. Обов’язок кожного спортсмена бойового хортингу – поводитися так, щоб 

у залі панувала сприятлива і гармонійна атмосфера взаємної поваги. 

3. Прибирання залу можна уподібнити принесенню молитви вдячності. 

Кожен спортсмен бойового хортингу зобов'язаний брати участь у прибиранні, 

очищаючи тим самим власний розум і серце. 

4. Зал бойового хортингу не може використовуватися для жодних інших 

цілей, крім регулярних занять, без особистого дозволу вчителя. 

5. Тільки вчитель вирішує, будете ви займатися в його групі чи ні. Знання не 

можна купити. Ті гроші, що ви платите щомісяця, служать для утримання залу. До 

того ж, вносячи цю плату, ви маєте можливість віддячити вчителю за отримані 

знання. Обов'язок кожного – платити за навчання вчасно. 

6. Поважайте бойовий хортинг як велике вчення в тому вигляді, в якому 

воно сприйнято і передано вам вчителем, поважайте місце тренувань, поважайте 

речі, необхідні для занять, поважайте один одного. 

Бойовий хортинг – перший з усіх видів військових єдиноборств і бойових 

мистецтв, який увійшов у шкільну програму і давно вже здобув всеукраїнську 

славу. 

Вимоги до послідовника від засновника бойового хортингу 

Людина у бойовому хортингу – спортсмен-воїн: не шукай спокою, причин 

невдач і бездіяльності; не служи грошам і не май їх влади над собою; заради 

справедливості бийся не тільки за себе, але й за інших; підпорядковуй свої примхи 

розуму і волі; сам визнай і стверджуй себе воїном, дій відповідно до чеснот. 

У братерстві бойового хортингу: кожен рівний кожному, всі рівні всім, 

кожен дорівнює всім; ти станеш рівним усім тоді, коли визнаєш себе воїном, коли 

визнаєш братерство бойового хортингу і його владу над собою, і коли братерство 

визнає тебе, і твою владу над ним; кожен стоїть за кожного; відкидаючи одного, ти 

відкидаєш всіх; якщо ти відкидаєш братерство – братерство відкидає тебе. 

Відданість істинному вченню: якщо ти не віриш вченню, значить ти 

відкидаєш вчення; вір не тому, що кажуть, а тому, що ти бачиш; шукай власних 

переконань; вірити як усі, значить – не вірити вченню; ніколи не піднімай віру над 

розумом; твоя віра у вчення – це твоя вірність шляху. 

Слово послідовника бойового хортингу: тобі ціна – твоє слово; не говори 

двох слів там, де від тебе чекають тільки слова; якщо можеш змовчати – не говори 

нічого; слухай не те, що говорять, а те, що намагаються приховати за допомогою 

слів; не можеш почути вухами – слухай серцем; визнаючи когось рівним собі, 

відповідай за його слово як за своє. 

Відношення до справи: будь там, де важче; не роби нічого наполовину; 

якщо ти хочеш, значить – ти зможеш; підпорядкуй інших, інакше підпорядкують 
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тебе; йти прямо – не означає йти правильно; пропусти вперед того, хто може 

принести більше користі справі, ніж ти. 

Спортсмен бойового хортингу у конкуренції: сильний завжди виживає, 

слабкий завжди гине; те, що ти тримаєш надійно, у тебе ніхто не відніме; не чекай, 

коли тебе зіб'ють з ніг, думай заздалегідь – почни першим; не йди в один невдалий 

слід двічі; якщо не можеш йти вперед, то стій твердо на одному місці. 

Шлях до своєї мети: кожна стріла в ціль; мета полягає не в тому, щоб 

боротися, а в тому, щоб перемагати; мету, що ти залишив, привласнює собі 

супротивник; не чекай великого успіху від досягнення малої мети; якщо ти досяг 

усіх своїх цілей – значить ти вже не живий. 

Міра і стриманість: у тому, що відбувається з тобою, вини тільки себе; не 

відокремлюй себе від дружби ні у великому, ні в малому; не показуй нікому 

повністю ні свого болю, ні радості; не бажай іншому – не отримаєш сам. 

Гідність послідовника бойового хортингу: тебе можна знищити, але 

перемогти – ніколи; прости того, хто готовий пробачити тобі; ніколи ні про що не 

шкодуй; ніколи не проси два рази; пропонуй сам допомогу, якщо інший її 

потребує; не вір тому богу, який робить тебе рабом і нікчемою. 

Майно і речі: презри зайву розкіш і багатство, бо тобі належить тільки те, 

що ти можеш забрати з собою; обіцяй тільки те, що зможеш дати; поверни собі те, 

що втратив; не чіпай чужого, воно – не твоє. 
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Додаток 5 

 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНИЙ 

ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

У культуру українського народу входить створений ним вид спорту бойовий 

хортинг. Він є наступником бойових мистецтв стародавньої України. Протягом 

століть ці бойові мистецтва, як бойова культура та навички, супроводжують у 

повсякденному житті дітей і дорослих, виробляють в українців життєво важливі 

якості: витривалість, силу, спритність, швидкість, прищеплюють чесність, 

справедливість і гідність. Багато з них мають багатовікову історію: вони 

збереглися до наших днів у вигляді бойового хортингу з часів глибокої старовини, 

передавалися з покоління в покоління, вбираючи в себе кращі національні традиції 

українців. Вони удосконалювалися в міру господарської діяльності людини, у міру 

вдосконалення її розуму. Національні спортивні традиції українців залежали від 

багатьох факторів: ландшафту, клімату, природи тощо. 

Крім збереження народних традицій, бойовий хортинг як національний 

професійно-прикладний вид спорту дуже впливає на виховання характеру, волі, 

інтересу до народної творчості у молоді. Дані свідчать про те, що процеси 

взаємного культурного впливу і культурного спілкування дуже впливають на 

характер самих національних видів спорту як одного з важливих засобів 

духовного розвитку людей. Отже, і бойовий хортинг набув характерних рис 

українського народу. Україна – це країна спорту. За невеликий проміжок часу 

українці освоїли величезну кількість видів спорту. А у світової спільноти українці 

асоціюються з козацькою звитягою, перемогою і світовою славою. І зараз жителі 

сучасної України пам'ятають споконвічні ігри і спорт, якими бавилися наші 

предки протягом багатьох століть. Невід'ємна частина культури будь-якого народу 

– спортивні змагання. Вони були так само неповторні, як і сама культура етносу. 

Тому відродження і збереження національного виду спорту є одна з форм 

збереження традицій і духовно-моральних цінностей України. 

Національним видом спорту України є бойовий хортинг. Завданням 

спортивної сутички бойового хортингу є не тільки демонстрація кидкової техніки 

боротьби або техніки больових прийомів, у сутичці бойового хортингу важлива 

саме ефективність технічних дій щодо усунення фізичної агресії, контратакувальні 

дії, вміння маневрувати і наносити відповідні удари, проводити кидки у 

необхідний момент, продовжувати боротьбу лежачи та застосовувати утримання, 

больові і задушливі прийоми. 

Бойовий хортинг складний, раціональний і продуманий, зі своїми емоціями, 

маневруванням, хитрощами техніки і швидкістю та надійністю тактики, 

довірливістю та багатогранністю методик, обачністю захисних дій та абсолютною 

вразливістю й ефективністю наступів, зі своєю прорахованою стратегією, отже, 

бойовий хортинг складений так, як характер і генетичний код кожного 

справжнього українця. Бойовий хортинг за характером наша система, а за 

корінням – наш національний вид спорту. 
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Результатом спортивної сутички бойового хортингу практично є 

добровільне визнання себе переможеним одного з учасників, або через його явну 

нездатність продовжувати сутичку. Саме тому в бойовому хортингу можливе 

застосування технічного арсеналу з будь-якого виду прикладної контактної 

бойової дії. В арсенал дозволених прийомів сутички входять: кидки і утримання за 

допомогою захоплень за руки, ноги, шию, тулуб, больові впливи на зв'язки і 

суглоби, кидки за допомогою класичних захоплень за тіло, задушливі прийоми 

руками та ногами за допомогою захоплень за шию і частин тіла, всілякі удари 

руками і ногами. За рахунок високої ефективності прийомів, бойовий хортинг 

набув розвитку і серед силових структур, де останнім часом число практикуючих 

спортсменів бойового хортингу збільшується. 

З історії прадавнини бойовий хортинг мав назви простих сутичок, у яких 

хлопці виясняли, хто сильніший і спритніший. Кулачні сутички з боротьбою на 

українських слов'янських землях часто проводилися як потіха, що представляє 

собою бій кулаками та захвати за шию і кінцівки. Ця форма існувала в прадавній 

Україні починаючи з глибокої давнини до початку XVIII століття. Крім розваги, 

сутички були своєрідною школою бойової звитяги, школою війни, що розвивала у 

народу навички, необхідні для захисту Батьківщини, своїх земель. 

Починаючи з самого раннього віку українські діти за допомогою 

різноманітних ігор, боротьби і метання поступово привчалися до того, що 

потрібно вміти постояти за сім'ю і самих себе. Коли діти ставали дорослими, ігри 

переростали у справжні сутички, відомі як «кулачні або рукопашні сутички». 

Вони зазвичай проводилися у свята. За кількістю учасників вони ділилися на: 

«вулиця на вулицю», «село на село», а у козацькому середовищі – «курінь на 

курінь». Влітку сутички проходили на майданах і площах, взимку – на полянах, 

замерзлих річках і озерах. У сутичках брав участь і простий народ і торговці. 

Існували види кулачної сутички: «один на один», але найпоширенішим 

видом масової сутички була – «лава на лаву». Сутичка ділилася на три етапи: 

спочатку билися хлопчаки, після них – неодружені хлопці, а в кінці у лаву ставили 

і дорослі. Не дозволялося бити лежачого або того, хто присів, хапати за одяг. 

Завдання кожної сторони полягало в тому, щоб звернути сторону противника у 

втечу або хоча б змусити відступати. Лава, яка програла «хорт» (майдан чи 

територію, на якій йшла сутичка), вважалася переможеною. У кожної «лави» був 

свій керівник – «ватажок», «курінний отаман», «бойовий староста», який визначав 

тактику сутички і підбадьорював товаришів. 

Сутичка «один на один» був найбільш шанованим видом сутички серед 

дорослих чоловіків козацького роду. Сутички «один на один» могли 

організовуватися спеціальною людиною, а могли бути і стихійними. У першому 

випадку сутичка призначалася на певний день і час, а другий різновид міг 

проходити в будь-якому місці, де збирався народ: майдан, ярмарки, свята. Такі 

сутички також при потребі служили для підтвердження правоти відповідача в 

судовій справі. Цей спосіб довести свою правоту називався «визвати на хорт». 

Традиція «виклику на хорт» проіснувала на землях прадавньої України до кінця 

існування Запорозької Січі. 
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Техніку прадавнього бойового одноборства українців можна умовно 

розділити на змагальну і прикладну. Змагальна застосовувалася на дружніх 

зустрічах під час сільських гулянь, храмових свят, що супроводжувалося 

боротьбою, паличною і кулачною сутичкою. У цій техніці, як у спорті були 

неприпустимі технічні дії, що приводили до важких травмувань. Правилами в цих 

змаганнях служила чітка домовленість – договір бійців між собою про те, як вони 

будуть проводити сутичку. Умови такого договору між бійцями зазвичай 

обговорювалися перед кожною сутичкою і суворо дотримувалися. Порушники 

домовленості каралися товаришами бійців і самими бійцями з обох сторін. 

Домовленість могла забороняти, наприклад, бити в пах і потилицю, кидати на 

голову, ламати пальці, бити палицею по голові тощо. 

У бойовій же техніці бойового мистецтва прадавніх українців ніколи не 

бувало домовленості, застосовувалося все, що приносило перемогу. Проте 

існували й деякі етичні обмеження, яких іноді дотримувалися і в застосуванні 

бойової техніки. 

Говорячи про спорт в Україні, не можна не згадати про записи щодо ігрищ з 

сутичками в літописах Київської Русі, які відносяться до XI століття. Але історія 

розвитку бойового мистецтва українського народу зараз привела це до бойового 

хортингу. У країнах, де цей вид спорту носить постійний характер і має 

федерацію, з прилеглими до неї різними асоціаціями, використовується 

міжнародна назва організації «Всесвітня федерація бойового хортингу» – «World 

Combat Horting Federation». Традиції національного спорту сформувалися в 

Україні і розвиваються з часів Стародавньої Русі-України до нашого часу. 

Бойовий хортинг як осередок духовності України спрямований на виховання та 

розвиток фізичної і духовної культури особистості. 

Бойовий хортинг утворився в Україні, і тому в подальшому активно 

розвивався. Його прийнято вважати національним видом спорту нашої держави. 

Протягом багатьох століть дані тренувальні методики супроводжували у 

повсякденному житті українську людину, виробили у неї особливі риси характеру 

і менталітету, а також важливі якості особистості, які відображають суспільний 

устрій народу і його погляди на навколишній світ. Варто відзначити, що 

український бойовий хортинг черпає свій початок з народних бойових звичаїв, які 

культивувалися в різних куточках придніпровської, запорозької, київської, 

таврійської землі протягом всієї їхньої історії. Національний вид спорту в Україні 

з'явився завдяки слов'янським народним іграм. Вони являють собою свідому 

діяльність, яка спрямована на досягнення певних цілей, встановлених правилами 

гри. 

Національні забави українців склалися на основі традицій слов'ян-русичів. У 

них враховуються не тільки культурні та моральні, а й громадські, а також духовні 

ідеї і цінності слов'янського етносу. А сама лексична одиниця «забава» не мала 

розважального значення. Слово виражало собою масові події, навіть такі, що 

супроводжувалися при веденні бойових дій. З чого сформовані слов'янські ігри. 

Примітно, що в наших прадавніх іграх були поєднані відразу і розваги, і 

тренування. В українських забавах є унікальні і дуже цінні властивості. Наша 

культура не тільки виявляла, але і заохочувала тих, хто сильний духом і тілом. 
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Саме вона виховувала у древніх русичів (народність, що мешкала на землях 

України у XV–XVIII століттях) здатність прийняти на себе виклик, заступитися за 

скривдженого або слабкого, а також вміти подолати в самому собі почуття 

тривоги і слабкості. Український народ після тяжких трудових буднів із 

задоволенням брав участь в іграх дітей. Дорослі навчали малюків розвагам, 

відпочинку, народним гулянням. Однак ці заходи носили масовий характер. У них 

брали участь усі – від наймолодших до найсильніших і досвідчених. Люди 

відпочивали не тільки беручи участь в іграх, але і спостерігали в якості глядачів за 

тим, що відбувається. Національний український спортивний напрям, яким є 

бойовий хортинг, потрібно просувати в міжнародне спортивне співтовариство, у 

програму Всесвітніх Ігор, а далі і як олімпійську дисципліну. Бойовий хортинг як 

вид спорту необхідно зробити загальнодоступним і масовим. Потрібно прагнути 

до того, щоб наш національний вид спорту пробивався і в Олімпійські Ігри, і 

взагалі став відомим у світі. А головне, щоб про нього добре знали в Україні, щоб 

він розвивався у нас саме як масовий загальнодоступний вид спорту, який у 

спортивні зали залучає широкі маси дітей та молоді. При цьому він досить 

популярний серед громадян України. Але потрібно прагнути розширювати число 

учасників спортивних змагань з бойового хортингу. 

Унікальність культури кожного народу є не тільки його відмітним знаком, а 

й становить феномен культурного різноманіття людської цивілізації в цілому. 

Таким феноменом в Україні є бойовий хортинг. Культура України повністю 

відображена в ньому, а також є невід'ємною його частиною. Україна – країна, що 

володіє величезним культурним спадком і багатовіковими військовими, бойовими, 

оздоровчими, лікувальними, культурними традиціями. Історичні та географічні 

особливості нашої країни сприяли тому, що Україна розвивалася як держава, де 

жили та розвивалися безліч культур, взаємодоповнюючи одна одну. Саме ця 

характерна риса робить український національний вид спорту привабливим для 

іноземців, які на протязі не одного століття намагаються осягнути загадкову 

українську душу, її доброту, щирість і довірливість, від якої іноді наш народ і 

страждає. Але бойовий хортинг, одночасно з виховними технологіями, є сильним 

прикладним одноборством, що підкреслює мужність і звитягу нашої нації. 

Досягнення України в області спорту, літератури, музики, балету, театру, 

образотворчого мистецтва визнані в усьому світі. Бойовому хортингу виповнилося 

11 років, і він тільки набирає обертів щодо свого розвитку в Україні і за кордоном. 

Але величезний потенціал бойового хортингу визнають не тільки українські 

майстри єдиноборств, а також провідні закордонні спеціалісти бойових мистецтв, 

які гарно відомі у світі. 

Бойовий хортинг пронизаний культурою українців. Середовище 

життєдіяльності в сучасній Україні включає значну кількість цінних історичних 

об'єктів, пам'ятників історії і культури, об'єктів культурної спадщини, маємо свою 

вишиванку, свій вид спорту бойовий хортинг, свою мову і культуру. Виходячи із 

законодавства визначення (обґрунтування) історико-культурної цінності є 

актуальним для різних типів об'єктів як матеріальних, так і духовних, що 

володіють ознаками об'єкта культурної спадщини. Неозброєним оком видно те, що 

бойовий хортинг безсумнівно володіє ознаками спадщини українського народу. 
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У роботах з виявлення цінності бойового хортингу як української спадщини 

та прийняття рішення про включення його до певного реєстру, вирішальними є 

питання встановлення і визначення історико-культурної цінності бойового 

хортингу. Роль організатора робіт щодо обґрунтування і ухвалення рішення 

належить Міністерству молоді та спорту України. У державного органу є 

механізми і засоби щодо забезпечення об'єктивності прийнятих рішень, що 

визначають долю і статус бойового хортингу як національного виду спорту 

України, певного об'єкта культурної спадщини нашої нації. Пошуку відповіді на 

дане питання присвячена робота Національної федерації бойового хортингу 

України, яка планує набути статусу національної спортивної федерації. 

У наукових публікаціях все частіше піднімаються питання актуалізації 

історико-культурної цінності бойового хортингу як об'єкта історичного минулого 

в світлі сучасного спортивного розвитку людей. Питання актуальності кола робіт 

щодо виявлення, встановлення, визначення та збереження історико-культурної 

цінності бойового хортингу як об'єкта культурної спадщини також широко 

висвітлюються. Сучасні дослідники історико-культурної цінності спадщини 

України більшою мірою орієнтуються на вивчення історичних і 

загальнотеоретичних проблем, змістовних методичних питань та традицій, якими 

користується бойовий хортинг у своїй роботі. Система представлена логічним 

порядком послідовних заходів – науково-дослідних, експертних та правових дій. 

Відомості про історико-культурну цінність бойового хортингу, виявлені у ході 

наукових досліджень, стають основою для визначення експертами особливостей 

національного виду спорту – його предмета діяльності. 

Методика встановлення історико-культурної цінності бойового хортингу 

має наступні характеристики: 
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. 

Ці життєстверджувальні засади сформульовані у Декларації Національної 

федерації бойового хортингу України. 
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Декларація 

керівників і працівників всеукраїнської громадської організації, обласних, 

міських та районних федерацій, окремих клубів 

та спортивних секцій бойового хортингу в Україні 

 

Ми, керівники і працівники всеукраїнської, обласних, міських та районних 

федерацій, окремих клубів та спортивних секцій бойового хортингу в Україні, 

відчуваючи свою відповідальність за теперішній і майбутній розвиток бойового 

хортингу і своєї країни заявляємо: 

«Патріотизм» 

1. Сьогодні ми є громадянами і патріотами України, лідерами суспільства і 

керівниками громадських спортивних об’єднань бойового хортингу, завтра на 

наші місця прийдуть інші, стане у керівництва вихована нами молодь. Від наших 

сумісних зусиль, від того, як ми передамо вчення, бойові та культурні традиції 

українського народу залежить, яким буде світ, сім’я бойового хортингу, 

суспільство нового покоління. 

Ми бажаємо мати мир для українців, здорове суспільство, міцну сім’ю, 

квітучу Державу, могутню Національну збірну команду України з бойового 

хортингу. 

«Здорова нація» 

2. Відчуваючи свою відповідальність перед майбутнім виду спорту – 

бойового хортингу, народженого та визнаного в країні, ми прагнемо до рішення 

проблем сьогодення і висловлюємо «Ні» – розвиненню в дитячому та юнацькому 

середовищі наркоманії, СНІДу, заразного сексу, розвиненню дитячої 

хворобливості в нашій країні. 

Здоровий спосіб життя – запорука морально-етичного здоров’я суспільства 

та особистості. 

«Професіоналізм» 

3. Готуючи молодь стати майбутніми лідерами бойового хортингу в Україні, 

ми бачимо перспективу розвитку в укріпленні професійних відносин між 

місцевими осередками Національної федерації бойового хортингу України. 

Відносин чистих, прозорих, безкорисливих, могутніх і довгострокових. Ми 

будемо постійно вдосконалювати методи роботи, підвищувати якість проведення 

занять, особисту спортивну майстерність в бойовому хортингу. 

«Професіоналізм і порядність!» – віднині становляться життєвим девізом 

працюючого колективу Громадської спілки «Національна федерація бойового 

хортингу України»! 
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«З вірою в серці» 

4. Люди живуть і люди вмирають. Після людини залишається тільки пам’ять 

та ім’я. Тільки з вірою в Господа Бога, згідно Його великих законів праведності, 

людина в змозі приймати справедливі і вірні рішення, робити вчинки, які залишать 

про нас світлу пам’ять та добре ім’я. Вчитель – найблагородніша з усіх професій 

на світі. Навчаючи бойовому хортингу з вірою в серці ми навчаємо миру, 

навчаємо жити. 

Нехай наші діти – наша надія і наше натхнення, навчаться в нас любити і 

вірити в Бога, передадуть наступним поколінням цей єдиний шлях миру і 

благодійності. 

«Сім’я – центр життя людини» 

5. Розуміючи цінність сім’ї для суспільства ми бачимо перспективу в 

укріпленні інституту сім’ї та сімейних цінностей. Сім’я – основа моральних і 

соціальних устоїв суспільства, центр життя людини. В ній беруть початок 

народження, любов, щастя і майбутнє кожного з нас. Тому найголовніша якість, 

яку прищеплює тренерський колектив нашої федерації свої учням – синовня 

шанобливість до матері та батька. 

Моральність і чистота відносин – єдиний шлях для заснування міцної сім’ї, 

синовня шанобливість до матері та батька, людей, які подарували дитині світ – 

джерело започаткування ще в дитинстві такої моральності та істинного виховання. 

«Бойовий хортинг – шлях до самовдосконалення» 

6. Кожна людина, яка займається в спортивних залах Національної федерації 

бойового хортингу України повинна відчувати себе в доброму і поважному 

оточенні однодумців, які прагнуть до великої і світлої мети, вдосконалення своїх 

фізичних та моральних якостей – сили тіла і духу! 

Наша організація обіцяє підтримувати і втілювати в життя програми Уряду 

України, які здатні допомогти підростаючому поколінню вести здоровий спосіб 

життя, стати справжніми громадянами і патріотами нашої Батьківщини. 

Національна федерація бойового хортингу України – Федерація нашої 

Батьківщини! 

Нехай слова Декларації нашої громадської організації, від кожного члена 

Федерації України доторкнуться до кожного українського гарячого і палкого 

серця. Нехай вогонь боротьби за мир, щастя, заможність і порядок в країні, 

здорове і радісне дитинство наших малюків, добробут та пошану літніх людей, 

світлу пам’ять пращурів, захованих в нашій рідній землі, моральність і патріотизм 

суспільства, перетвориться в наші конкретні достойні вчинки та благородні дії. 

Будемо гідні високого покликання українців! 

Ці цінності декларує Національна федерація бойового хортингу України. 
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