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Анотація. У статті розкриваються особливості поясної системи та підвищення 

кваліфікації спортсменів бойового хортингу в процесі спортивної діяльності. Визначено 

вимоги та педагогічні засоби оптимізації управління тренуванням і атестацією 

спортсменів бойового хортингу в процесі складання іспитів на кваліфікаційні ступені. 

Конкретизація вимог кваліфікаційної системи бойового хортингу дозволила надати 
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орієнтування спортсменів на зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного 

здоров’я. Засоби тренування і атестації спортсменів бойового хортингу сприяли 

самовдосконаленню, самоорганізації, попередженню та боротьбі зі шкідливими звичками. 

Оптимізація управління процесом атестації спортсменів бойового хортингу дозволила 

здійснювати корекцію показників даних етапного, поточного та оперативного 

педагогічного контролю фізичної підготовки спортсменів для складання іспиту на учнівські 

ступені та отримання звання інструктор, майстер, міжнародний майстер і заслужений 
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Актуальність наукового дослідження. Кваліфікаційна система бойового хортингу 

направлена на поступовий розвиток фізичних якостей, підвищення спортивної майстерності і 

рівня самовдосконалення кожного спортсмена, надбання навичок самооборони, отримання знань 

бойового хортингу як традиційного ефективного бойового мистецтва українського народу, 

зокрема етнічного походження від бойових звичаїв земель Придніпров'я та за воїнськими 

традиціями козацтва прадавньої Запорозької Січі, а також з метою передачі істинних знань 

одноборства наступним поколінням [2; 5]. 

Бойовий хортинг має поясну кваліфікаційну систему. Синій пояс говорить про те, що людина 

тільки вступила на стежку навчання, вона ще недосвідчена у бойовій майстерності і не має 

ніякого досвіду. Жовтий пояс асоціюються з умінням контролювати своє тіло, володінням 

стійками і виконанням в них рухів, більш впевненим проведенням сутичок. Зелений символізує 

розквіт духу і навичок. Червоний передбачає якісну техніку рухів, високий рівень фізичної 

підготовки, а також вміння комбінувати удари і кидки [1; 3; 4]. Вони навчилися гнучкості, як 

розумової, так і фізичної. Спортсмен бойового хортингу з коричневим поясом вже фізично і 

духовно сильний, готовий рухатися далі і ділитися своїм досвідом з початківцями. 

Ну і звичайно ж вершина майстерності – це чорний пояс. До нього прагне кожен новачок, але 

не всі здатні пройти цей складний шлях і стати справжнім майстром бойового мистецтва. 

Отримавши чорний пояс спортсмен не зупиняється на досягнутому, а продовжує рости, 

пізнавати, вивчати і застосовувати бойові техніки минулого і сьогодення. Чорний пояс – це 

зовсім не кінець шляху, а тільки початок. Важливим моментом в цей тривалий період є 

постійний самоаналіз і самовдосконалення. 
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Виклад основного матеріалу. Пояс є невід'ємною частиною екіпірування спортсмена 

бойового хортингу, адже саме він відображає клас майстерності спортсмена. Для новачків і 

спортсменів середнього рівня пояси за якістю виготовлення, як правило, особливо не 

відрізняються. Вони шиються з бавовни і мають поздовжні рядки. Вважається, чим їх більше, 

тим якісніший пояс. Так, для початкового рівня зазвичай характерно наявність 6–7 рядків. Пояси 

з 8–9 рядками виготовляються для бійців просунутого рівня. Для допуску до участі в 

міжнародних змаганнях є спеціальні ліцензовані пояси, які відповідають стандартам 

Національної федерації бойового хортингу України. 

Найважливішою особливістю поясів для спортсменів, що займаються бойовим хортингом, є 

колір. Це той індикатор, який дозволяє зрозуміти ступінь майстерності спортсмена. Кожному 

учнівському та майстерському ступеню відповідає певний колір. Бойовий хортинг має власну 

класифікацію поясів. 

Бойовий хортинг є практичною системою єдиноборства, бойовим мистецтвом, професійно-

прикладним видом самозахисту, що йде поруч зі спортом. Відділами спорту при обласних і 

міських державних органах в Україні підтверджуються визнані спортивні розряди, відповідність 

яких дає своїм ступеням Міжнародна кваліфікаційна програма бойового хортингу – 

International Combat Horting Qualification Program. 

Враховуючи інтенсивний розвиток бойового хортингу, було вирішено ввести певного роду 

іспити, що називаються атестацією. Завдяки цим іспитам визначається рівень підготовки тих, 

хто займається бойовим хортингом. За прийнятою традицією окрім спортивних змагань раз на 

півроку всі спортсмени цього напряму складають своєрідний іспит на підвищення 

кваліфікаційного ступеня (ранку бойового хортингу). На ньому оцінюються ступінь 

майстерності претендента, володіння базовою технікою бойового хортингу, його фізична 

підготовленість і психологічна стійкість, а також враховується особистий внесок спортсмена у 

розвиток клубу, організації бойового хортингу. 

Вагомою складовою для отримання наступного ступеня бойового хортингу є дотримання 

етикету та моральне виховання. За результатами іспиту присвоюється кваліфікаційний ступень – 

ранк (англ. – Rank). Всього в бойовому хортингу 10 учнівських, 2 інструкторських та 10 

майстерських ранків. Атестація на ранк у бойовому хортингу – неодмінний ритуал всієї 

організації. Це своєрідний іспит на фізичну, технічну та моральну підготовку майбутнього 

майстра. Іспит складається з тестувань теоретичної, фізичної, технічної, тактичної, 

психологічної та спарингової підготовки. Спортсмен, який заявлений на атестацію, повинен 

мати певний стаж занять. 

Цей термін може бути за рішенням комісії скорочений при наявності високих результатів 

досягнутих на змаганнях. Кожен учень перед атестацією має отримати схвалення свого 

інструктора. Єдина гарантія успішного складання іспиту – серйозна цілеспрямована підготовка 

спортсмена. Атестація не передбачає перескакування через рівень (через ранк). Виключення 

робляться тільки для спортсменів, які показали високі результати на змаганнях не нижче 

регіонального рівня та виконали розрядні вимоги від 1 юнацького розряду. 

Атестація в бойовому хортингу – це багатогодинний марафон, якій вимагає гарної 

функціональної підготовленості. Найбільш видовищна та найскладніша складова – 

повноконтактні спаринги, тобто контрольні сутички з декількома суперникам, які міняються 

один за одним. За підсумками атестації практично всі її учасники зобов’язані пройти сутички та 

отримати заповітні ранки. Невстигаючих чекає переекзаменування через півроку. 

Кожний учень клубу бойового хортингу, який став на шлях вивчення бойового мистецтва, 

має можливість проходження навчально-тренувальних і атестаційних семінарів під 

керівництвом досвідчених інструкторів з бойового хортингу, скласти офіційний іспит і отримати 

відповідну кваліфікацію – ступінь бойового хортингу (ранк). 

За активністю участі у роботі та членстві в спортивній організації Всесвітня федерація 

бойового хортингу, ступені розрізняються на три групи: 

УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ (кольорові пояси) – з 0 по 10 учнівський ранк; 

ВИКЛАДАЦЬКІ СТУПЕНІ (чорний пояс) – інструктор (1 та 2 інструкторський ранк), майстер 

(1–3 майстерський ранк), міжнародний майстер (4–6 майстерський ранк), заслужений майстер 

(7–9 майстерський ранк); 

АДМІНІСТРАТИВНІ СТУПЕНІ – керівник клубу, міської або районної місцевої федерації, 

організації (президент офіційно зареєстрованого клубу, селищної, районної, міської, 

міськрайонної федерації, асоціації); регіональний представник (президент офіційно 
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зареєстрованої обласної федерації, асоціації в Україні); національний представник (президент 

офіційно зареєстрованої національної спортивної федерації, асоціації не в Україні, а в іншій 

країні світу). 

Порядок організації іспитів на присвоєння учнівського та майстерського ступеня 

затверджується технічними комісіями при національних і, відповідно, Всесвітній федерації 

бойового хортингу та постійно вдосконалюється в міру розвитку єдиноборства. Екзаменаційна 

програма розроблена засновником бойового хортингу, сформована на основі колективних знань 

і досвіду багатьох майстрів бойового хортингу самого високого ранку. Кваліфікаційна програма 

завжди відповідає робочим планам, яких дотримуються в окремих спортивних секціях, та 

орієнтована на присвоєння відповідного ступеня майстерності. 

Програма є керівництвом для дій кожного тренера та забезпечує єдине вивчення техніки 

бойового хортингу, а також сприяє зростанню майстерності спортсменів, у якій би країні вони не 

займалися. Оскільки програма навчання для кожного ступеня сама по собі є одним цілим, вона 

виступає як частина однієї системи навчання, відповідаючи принципам поступового підйому: 

сходинка за сходинкою при повному освоєнні необхідної техніки. 

Присвоєння учнівських ступенів «ранк» знаходиться в компетенції володарів чорних поясів з 

бойового хортингу, які є членами національних федерацій бойового хортингу в країнах світу. 

Вони дотримуються основного змісту й об'єму цих іспитів, але регулюють методику їх 

проведення, видають відповідні ліцензії, рекомендації та завдання дипломованим майстрам 

бойового хортингу проводити іспити на ранки в країні. 

Взяти участь у іспитах є можливим лише тоді, якщо учень пройшов певний курс навчання, 

який він інтенсивно й успішно використав і має допуск тренера. Бути допущеним до іспитів – 

велика честь для учня, оскільки, як правило, в атестаційній комісії присутні майстри досить 

високого рівня. І те, щоб ці майстри дивилися, як учень виконує техніку протягом цілого дня, а 

іноді навіть не одного дня, потрібно дійсно заслужити [1; 6]. 

Досвідчений тренер ніколи не допустить до атестації погано підготовлених учнів. Усі іспити 

на майстерські ступені бойового хортингу відбуваються під наглядом представника Всесвітньої 

федерації бойового хортингу та є в сфері компетенції тільки міжнародних атестаційних комісій з 

бойового хортингу. Екзаменаційна програма для майстрів є дуже обширною та різнобічною, і 

включає в себе всі базові техніки, удари і кидки, прийоми партеру, форми бойового хортингу з 

включеними ударно-кидковими діями та комбінаціями, що мають виконуватися бездоганно. Чим 

вищий пояс – ступінь бойового хортингу, тим вищий та ефективніший рівень виконання 

прийомів має продемонструвати претендент. 

У разі успішного проходження тестів, учасник отримує документ, що підтверджує підвищену 

ним кваліфікацію з бойового хортингу в зазначеній послідовності у міру зростання вимог і 

кваліфікаційного ступеня бойового хортингу: 

Членські документи та посвідчення бойового хортингу: 

Міжнародна залікова книжка спортсмена бойового хортингу – «International Combat Horting 

Passport»; 

членська картка Всесвітньої федерації бойового хортингу; 

членський значок Всесвітньої федерації бойового хортингу. 

УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

Документи підтвердження учнівських ступенів бойового хортингу: 

Перший учнівський рівень – група початкової підготовки (1–2 учнівський ранк – синій пояс) 

та попередньої базової підготовки (3–4 учнівський ранк – жовтий пояс): 

сертифікат початківця бойового хортингу – 0 учнівський ранк; 

сертифікат – 1 учнівський ранк; 

сертифікат – 2 учнівський ранк; 

сертифікат – 3 учнівський ранк. 

сертифікат – 4 учнівський ранк; 

Другий учнівський рівень – група спеціальної базової підготовки (5–8 учнівський ранк – 

зелений і червоний пояси): 

сертифікат – 5 учнівський ранк; 

сертифікат – 6 учнівський ранк. 

сертифікат – 7 учнівський ранк; 

сертифікат – 8 учнівський ранк; 
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Третій учнівський рівень – група спортивного вдосконалювання (9–10 учнівський ранк – 

коричневий пояс): 

сертифікат – 9 учнівський ранк – старший учень; 

сертифікат – 10 учнівський ранк – помічник інструктора. 

По зростанню учнівські ступені розрізняються за відмітними ознаками. 

МОЛОДШИЙ УЧНІВСЬКИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШІ УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

0 ранк – привласнюється людині в день запису в клуб бойового хортингу. Відмітні знаки: 

синій пояс без смуг. 

1 ранк – Відмітні знаки: синій пояс з однією смугою жовтого кольору. Атестація на 1 

учнівський ранк дозволяється володарю 0 ранка після не менше 3 місяців занять. 

2 ранк – Відмітні знаки: синій пояс з двома смугами жовтого кольору. Атестація на 2 

учнівський ранк дозволяється володарю 1 учнівського ранка після не менше 4 місяців занять. 

3 ранк – Відмітні знаки: жовтий пояс без смуг. Атестація на 3 учнівський ранк дозволяється 

володарю 2 учнівського ранка після не менше 5 місяців занять. 

4 ранк – Відмітні знаки: жовтий пояс з однією смугою зеленого кольору. Атестація на 4 

учнівський ранк дозволяється володарю 3 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

СЕРЕДНІЙ УЧНІВСЬКИЙ РІВЕНЬ – СЕРЕДНІ УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

5 ранк – Відмітні знаки: зелений пояс без смуг. Атестація на 5 учнівський ранк дозволяється 

володарю 4 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

6 ранк – Відмітні знаки: зелений пояс з однією смугою червоного кольору. Атестація на 6 

учнівський ранк дозволяється володарю 5 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

7 ранк – Відмітні знаки: червоний пояс без смуг. Атестація на 7 учнівський ранк дозволяється 

володарю 6 ранка учнівського після не менше 6 місяців занять. 

8 ранк – Відмітні знаки: червоний пояс з однією смугою коричневого кольору. Атестація на 8 

учнівський ранк дозволяється володарю 7 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

СТАРШИЙ УЧНІВСЬКИЙ РІВЕНЬ – СТАРШІ УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

9 ранк – Відмітні знаки: коричневий пояс без смуг – СТАРШИЙ УЧЕНЬ. Атестація на 9 

учнівський ранк дозволяється володарю 8 учнівського ранка після не менше 1 року занять. 

10 ранк – Відмітні знаки: коричневий пояс з однією смугою золотого кольору – ПОМІЧНИК 

ІНСТРУКТОРА. Атестація на 10 учнівський ранк дозволяється володарю 9 учнівського ранка 

після не менше 1 року занять. 

ВИКЛАДАЦЬКІ СТУПЕНІ 

По зростанню викладацькі ступені розрізняються чотирьох рівнів: 1 рівень – інструктор, 2 

рівень – майстер, 3 рівень – міжнародний майстер, 4 рівень – заслужений майстер. 

Документи підтвердження викладацьких ступенів бойового хортингу: 

Перший викладацький рівень – Інструктор з бойового хортингу: 

сертифікат інструктора з бойового хортингу – 1 інструкторський ранк; 

сертифікат старшого інструктора з бойового хортингу – 2 інструкторський ранк; 

Другий викладацький рівень – Майстер з бойового хортингу: 

сертифікат – 1 майстерський ранк; 

сертифікат – 2 майстерський ранк; 

сертифікат – 3 майстерський ранк. 

Третій викладацький рівень – Міжнародний майстер з бойового хортингу: 

сертифікат – 4 майстерський ранк; 

сертифікат – 5 майстерський ранк; 

сертифікат – 6 майстерський ранк. 

Вищий викладацький рівень – Заслужений майстер з бойового хортингу: 

сертифікат – 7 майстерський ранк; 

сертифікат – 8 майстерський ранк; 

сертифікат – 9 майстерський ранк. 

Перший викладацький рівень – ІНСТРУКТОР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

1 інструкторський ранк – інструктор з бойового хортингу. Відмітні знаки: чорний пояс без 

смуг. Атестація на чорний пояс 1 інструкторського ранка дозволяється володарю 10 учнівського 

ранка після не менше 1 року володіння попереднім ступенем. 

2 інструкторський ранк – старший інструктор з бойового хортингу. Відмітні знаки: чорний 

пояс з широкою червоною смугою. Атестація на чорний пояс 2 інструкторського ранка 
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дозволяється володарю 1 інструкторського ранка після не менше 1 року володіння попереднім 

ступенем. 

Другий викладацький рівень – МАЙСТЕР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ –MASTER OF 

COMBAT HORTING 

1 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з однією золотою смугою. Атестація на 1 

майстерський ранк дозволяється володарю 2 інструкторського ранка після не менше 1 року 

володіння попереднім ступенем. 

2 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з двома золотими смугами. Атестація на 2 

майстерський ранк дозволяється володарю 1 майстерського ранка після не менше 2 років 

володіння попереднім ступенем. 

3 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з трьома золотими смугами. Атестація на 

3 майстерський ранк дозволяється володарю 2 майстерського ранка після не менше 3 років 

володіння попереднім ступенем. 

Третій викладацький рівень – МІЖНАРОДНИЙ МАЙСТЕР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ – 

INTERNATIONAL MASTER OF COMBAT HORTING 

4 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з чотирма золотими смугами. Атестація на 

4 майстерський ранк дозволяється володарю 3 майстерського ранка після не менше 4 років 

володіння попереднім ступенем. 

5 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з п'ятьма золотими смугами. Атестація на 

5 майстерський ранк дозволяється володарю 4 майстерського ранка після не менше 5 років 

володіння попереднім ступенем. 

6 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з шістьма золотими смуг. Атестація на 6 

майстерський ранк дозволяється володарю 5 майстерського ранка після не менше 6 років 

володіння попереднім ступенем. 

Вищий викладацький рівень – ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ – 

GRAND MASTER OF COMBAT HORTING 

7 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс – сім золотих смуг. Звання заслуженого 

майстра бойового хортингу 7 майстерський ранк присвоюється за видатні заслуги в розвитку 

бойового хортингу володарю 6 майстерського ранка після не менше 7 років володіння 

попереднім ступенем. 

8 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс – вісім золотих смуг. Звання заслуженого 

майстра бойового хортингу 8 майстерський ранк присвоюється за видатні заслуги в розвитку 

бойового хортингу володарю 7 майстерського ранка після не менше 8 років володіння 

попереднім ступенем. 

9 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс – дев'ять золотих смуг. Звання 

заслуженого майстра бойового хортингу 9 майстерський ранк присвоюється за видатні заслуги в 

розвитку бойового хортингу володарю 8 майстерського ранка після не менше 10 років володіння 

попереднім ступенем. 

Засновник бойового мистецтва 

10 майстерський ранк – Відмітні знаки: пояс чорного кольору – десять смуг. Керівник 

організації, засновник бойового хортингу може носити чорний пояс зі смугами або без смуг з 

повагою до пройденого шляху усіх володарів чорних поясів з бойового хортингу. 

АДМІНІСТРАТИВНІ СТУПЕНІ 

Документи підтвердження адміністративних ступенів бойового хортингу 

За розподілом представницьких повноважень адміністративні ступені розрізняються трьох 

рівнів, що враховуються у зворотному порядку. Кожному офіційному представнику видається 

посвідчення представника бойового хортингу. 

Третій адміністративний рівень – міський, районний представник організації: 

сертифікат підтвердження – офіціальний представник «Official Representative Certificate». 

«Head of club, Representative of the National Organization» – Президент міської, районної 

федерації, клубу має почесний кваліфікаційний ступінь з бойового хортингу – 1 майстерський 

ранк. 

Другий адміністративний рівень – регіональний представник організації: 

сертифікат підтвердження – регіональний представник «Regional Representative Certificate». 

«Regional Representative, Regional Federations President» – Президент обласної федерації, 

Регіональний представник має почесний кваліфікаційний ступінь з бойового хортингу – 

3 майстерський ранк. 
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Перший адміністративний рівень – національний представник організації: 

сертифікат підтвердження – національний представник «National Representative Certificate». 

«Country Representative, National Federations President» – Президент національної федерації, 

представник країни (президент офіційно зареєстрованої національної спортивної федерації, 

асоціації не в Україні, а в іншій країні світу) має почесний кваліфікаційний ступінь з бойового 

хортингу – 5 майстерський ранк. 

Особа, яка отримала адміністративне звання представника і набула почесного спортивного 

ступеня бойового хортингу: 1 майстерський ранк (3 адміністративний рівень), 3 майстерський 

ранк (2 адміністративний рівень), 5 майстерський ранк (1 адміністративний рівень), але 

професійно займається бойовим хортингом, пройшла офіційний ранк-тест, отримала офіційні 

підтверджуючі документи і здобула відповідний спортивний ступінь згідно кваліфікаційної 

програми, дана особа має право носити затверджені відмітні знаки розрізнення відповідної 

отриманої кваліфікації. Таке поводження офіційного представника особливо вітається і 

заохочується в організації та спортивному співтоваристві бойового хортингу. 

Дані кваліфікаційні ступені бойового хортингу та підтверджуючі документи, прийняті 

Всесвітньою федерацією бойового хортингу, є єдиними для організацій і клубів бойового 

хортингу в усіх країнах світу, включаючи Україну. 

Рівень спортсмена визначає наданий йому ранк – кваліфікаційний ступінь бойового хортингу. 

В цій залежності виділені всі вищенаведені ступені: з 0-го учнівського ранку по 9-й 

майстерський ранк. 

Кваліфікаційні ступені бойового хортингу йдуть від учнівських до майстерських. Вони 

враховують загальний рівень технічних навичок, досвід і заслуги перед дисципліною. Ступені 

присвоюються комісією від організації в присутності тренера. Існує два способи присвоєння: 

екзамен і рекомендація. 

В Україні кандидати на отримання певного ступеня в обов'язковому порядку мають 

відповідати наступним вимогам: 

бути членом Національної федерації бойового хортингу України; 

відповідати технічним вимогам (знати техніку, що відповідає цьому рівню); 

відповідати морально-етичним вимогам. 

Особливі випадки: атестаційна комісія після обговорення та запропонування комітету з 

присудження ступенів може змінити умови, якщо необхідно підтвердити ступінь, призначений 

викладачем, і це також можливо відносно особливо успішного учня, який володіє виключними 

знаннями в бойовому хортингу. Особи, які уповноважені відбирати кандидатів на отримання 

кваліфікаційних ступенів (у результаті екзамену або за рекомендацією) призначаються 

Міжнародною атестаційною колегією бойового хортингу на 5 років. 

До складу комісії входять майстри, які мають ступінь не нижче 1 майстерського ранку та які є 

членами Національної федерації бойового хортингу України. Ступені на майстерський ранк 

міжнародного та заслуженого майстра бойового хортингу присуджуються комісією, що 

складається з майстрів самих високих ступенів і під керівництвом голови міжнародної 

атестаційної колегії з бойового хортингу. Всі ці ступені мають бути затверджені Всесвітньою 

федерацією бойового хортингу. Особливі випадки – якщо особа має виключні заслуги, то 

Національна федерація бойового хортингу України може присвоїти їй почесний майстерський 

ступінь за вагомий внесок у справу розвитку бойового хортингу в Україні. 

До іспитів допускаються всі учні, які мають рекомендацію тренера. Він несе відповідальність 

за дотримання дисципліни учнем під час проведення іспиту. Правильній поведінці під час 

складання іспитів на ступінь спочатку спортсмена має навчити тренер. Єдиною причиною 

існування в бойовому хортингу іспитів на ранки є те, що вони дають можливість спортсменам 

оцінити рівень свого технічного прогресу, тому для учня під час іспиту важливим є лише одне – 

зуміти повністю показати результати своїх тренувань. Під час іспиту виконання техніки має 

відповідати певній швидкості, точності та силі рухів. 

При цьому фізична сила, функціональна підготовленість та витривалість мають 

демонструватися без зупинки. Не має бути ні страху, ні вагань. У кожному русі виконаної техніки 

має відчуватися єдність розуму і тіла. Сходинки ведуть уверх: сходинка за сходинкою. Їх 

неможливо подолати одразу. Ці слова містять у собі ідею розділення загального шляху 

спортсмена на рівні майстерності та вказують на метод, необхідний для того, щоб досягнути 

кінцевої мети – досконалості на шляху бойового хортингу. Саме таке просування ступенями 

бойового хортингу дає спортсмену відчуття справжнього шляху бойового мистецтва [28–36]. 
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До іспиту на учнівський ступінь бойового хортингу не допускаються особи, які мають 

негативну характеристику в спортивному колективі серед учнів: неврівноважені й аморальні 

люди; особи, які вживають горілчані напої та наркотики; нещирі та недовірливі люди та 

дискредитуючи колектив клубу бойового хортингу; нетерплячі учні, не маючі поняття 

стабільності в житті; невдячні та невіддані учні. 

До іспиту на майстерський ступінь бойового хортингу не допускаються особи, які мають 

негативну характеристику в організації серед тренерів: обмежуються люди з негативною 

нестійкою психікою, а також з низьким потенціалом розумового рівня; люди, які не вміють 

самовдосконалюватися та не переслідують такої мети; тренери, які своїми діями намагаються 

зробити дисбаланс в організації (можливе збільшення періоду підготовки без припинення 

занять). У суперечливих випадках кандидату на підвищення ступеня завжди дозволяється 

практично підтвердити свій ступінь. Посмертні ступені можуть присвоюватися як виключні 

титули. 

Така класифікація цілком розроблена засновником бойового хортингу та поширюється на 

клуби бойового хортингу по всьому світу. За виховною філософією бойовий хортинг є шляхом 

самовдосконалення людини, яка хоче не тільки випробувати себе фізично та морально, але й 

постійно вести здоровий і гармонійний спосіб життя, бути корисною оточуючим і суспільству. 

Всі без винятку учні дотримуються такої системи класифікації. 

Проміжні ступені бойового хортингу – лише незначні нагороди для учнів, задовольняють їх 

завзятість і гордість, але справжній послідовник має дивитися в майбутнє та розглядати свій 

шлях якнайширше [37–44]. Учень, нагороджений певним ступенем (ранком), відразу відчуває 

себе «присвяченим» до шляху бойового хортингу. 

Між володарями ранків у системі бойового хортингу існує певна ментальна дистанція 

відповідно до знань і вмінь спортсменів. Коричневий пояс із золотою смугою 10-й учнівський 

ранк – це останній ступінь, який має право присвоювати особисто керівник клубу, спортивної 

секції. Далі він зобов'язаний представити свого учня, якого вважає гідним чорного поясу 

інструкторського ранку, атестаційній технічній комісії для перевірки фізичної підготовленості, 

технічних умінь і моральних якостей [8–15]. 

Тут учневі належить кілька дуже складних випробувань. Потім, маючи офіційне 

підтвердження кваліфікаційної комісії, спортсмен отримує наступну бажану відзнаку – ранк 

бойового хортингу. Але істинний прихильник бойового хортингу на цьому не зупиняється. Якщо 

він дійсно любить це мистецтво, й якщо він бореться за свій шлях і ступінь не тільки для того, 

щоб уміти битися та викликати повагу оточуючих, він піде далі. Тепер, маючи міцну основу у 

вигляді високого ранку, цей спортсмен буде далі вдосконалюватися в своєму мистецтві, поки не 

досягне справжньої майстерності. 

Тому, після інструкторського чорного поясу – 1–2 інструкторський ранк (1 викладацький 

рівень) майстерські ранки діляться на 3 рівні: 2-й викладацький рівень – 1–3 майстерський ранк 

(майстер), 3-й викладацький рівень – 4–6 майстерський ранк (міжнародний майстер), вищий 

викладацький рівень – 7–9 майстерський ранк (заслужений майстер). Майстерським ранком 

заслуженого майстра бойового хортингу (7, 8, 9 майстерський ранк) нагороджують лише 

абсолютно виняткових людей. 

Однак іспити на кожен з них також ускладнюються у міру зростання ступеня, й отже, і час, 

що витрачається на підготовку, зростає. Так, наприклад, буде потрібно мінімум 6 років 

наполегливої роботи, щоб після одержання чорного поясу заявитися на іспит на 3-й 

майстерський ранк бойового хортингу. Не кажучи вже про те, що претендент, який постав перед 

екзаменаційною комісією, має володіти винятковими природними даними. 

Що ж до звання міжнародного майстра бойового хортингу (4–6 майстерський ранк), то воно є 

високим, фактично також винятковим, і присуджується як нагорода за виховання підростаючого 

покоління, наповнене педагогічне спортивне життя, цілком і без залишку віддане бойовому 

хортингу. Учні клубу бойового хортингу мають розуміти, що просування шляхом бойового 

хортингу – це складний багаторічний процес навчання та виховання, а потім самопізнання та 

самовиховання. 
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Таблиця 1 

Термін володіння попереднім ступенем (час занять) для підвищення 

кваліфікаційного ступеня бойового хортингу 
 

 

Крок 

підвищення 

(№ п/п) 

 

Заявка на підвищення кваліфікаційного ступеня 

Термін володіння 

попереднім ступенем 

УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ (кольорові пояси) 

Атестація на молодший учнівський рівень 

В день запису до клубу бойового хортингу учню присвоюється 0 ранк 

1 З 0 учнівського (початківець) на 1 учнівський ранк 3 місяці 

2 З 1 учнівського на 2 учнівський ранк 4 місяці 

3 З 2 учнівського на 3 учнівський ранк 5 місяців 

4 З 3 учнівського на 4 учнівський ранк 6 місяців 

Атестація на середній учнівський рівень 

5 З 4 учнівського на зелений пояс 5 учнівський ранк має право 

здавати особа від 12 років, володар 4 учнівського ранка після 

не менше 6 місяців занять 

6 місяців 

6 З 5 учнівського на 6 учнівський ранк 6 місяців 

7 З 6 учнівського на червоний пояс 7 учнівський ранк має право 

здавати особа від 13 років, володар 6 учнівського ранка після 

не менше 6 місяців занять 

6 місяців 

8 З 7 учнівського на 8 учнівський ранк має право здавати особа 

від 14 років, володар 7 учнівського ранка після не менше 6 

місяців занять 

6 місяців 

Атестація на старший учнівський рівень 

9 З 8 учнівського на коричневий пояс 9 учнівський ранк 

(старший учень) має право здавати особа від 15 років, володар 

8 учнівського ранка після не менше 1 року занять 

1 рік 

10 З 9 учнівського на 10 учнівський ранк (помічник інструктора) 

має право здавати особа від 16 років, володар 9 учнівського 

ранка після не менше 1 року занять 

1 рік 

ВИКЛАДАЦЬКІ СТУПЕНІ (чорний пояс) 

Атестація на перший викладацький рівень – Інструктор з бойового хортингу, чорний пояс 

11 З 10 учнівського на 1 інструкторський ранк (чорний пояс 

бойового хортингу) – Інструктор з бойового хортингу має 

право здавати особа від 17 років, володар 10 учнівського 

ранка після не менше 1 року володіння попереднім ступенем 

1 рік 

12 З 1 інструкторського на 2 інструкторський ранк – Старший 

інструктор з бойового хортингу має право здавати особа від 18 

років, володар чорного поясу 1 інструкторського ранка після 

не менше 1 року володіння попереднім ступенем 

1 рік 

Атестація на другий викладацький рівень – Майстер з бойового хортингу 

13 З 2 інструкторського на 1 майстерський ранк – Майстер з 

бойового хортингу має право здавати особа від 19 років, 

володар 2 інструкторського ранка після не менше 1 року 

володіння попереднім ступенем 

1 рік 

14 З 1 майстерського на 2 майстерський ранк має право здавати 

особа від 21 року, володар 1 майстерського ранка після не 

менше 2 років володіння попереднім ступенем 

2 роки 

15 З 2 майстерського на 3 майстерський ранк має право здавати 

особа від 24 років, володар 2 майстерського ранка після не 

менше 3 років володіння попереднім ступенем 

3 роки 

Атестація на третій викладацький рівень – Міжнародний майстер з бойового хортингу 

16 З 3 майстерського на 4 майстерський ранк – Міжнародний 

майстер з бойового хортингу має право здавати особа від 28 

років, володар 3 майстерського ранка після не менше 4 років 

володіння попереднім ступенем 

4 роки 
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17 З 4 майстерського на 5 майстерський ранк має право здавати 

особа від 35 років (початок спортивного ветеранського віку), 

володар 4 майстерського ранка після не менше 5 років 

володіння попереднім ступенем 

5 років 

18 З 5 майстерського на 6 майстерський ранк має право здавати 

особа від 43 років, володар 5 майстерського ранка після не 

менше 6 років володіння попереднім ступенем 

6 років 

Атестація на вищий викладацький рівень – Заслужений майстер з бойового хортингу 

19 З 6 майстерського на 7 майстерський ранк. Звання 

заслуженого майстра з бойового хортингу 7 майстерський 

ранк може бути присвоєно за особливі заслуги у розвитку 

бойового хортингу в світі особі від 50 років, володарю 6 

майстерського ранка після не менше 7 років володіння 

попереднім ступенем 

7 років 

20 З 7 майстерського на 8 майстерський ранк. Звання 

заслуженого майстра з бойового хортингу 8 майстерський 

ранк може бути присвоєно за особливі заслуги у розвитку 

бойового хортингу в світі особі від 60 років, володарю 7 

майстерського ранка після не менше 8 років володіння 

попереднім ступенем  

8 років 

21 З 8 майстерського на 9 майстерський ранк. Звання 

заслуженого майстра з бойового хортингу 9 майстерський 

ранк може бути присвоєно за особливі заслуги у розвитку 

бойового хортингу в світі особі від 70 років, володарю 8 

майстерського ранка після не менше 10 років володіння 

попереднім ступенем 

9 років 

 

Іспити – це мета ваших зусиль, що допомагає оцінити ваш прогрес і шанс перевірити себе. 

Випробування на іспитах служать не для того, щоб досягати більш високого ступеня. Їх мета – 

це ваш власний прогрес. Колір поясу змінюється після того, як ви склали іспит. Для кожного 

учня це радісна подія. Але сенс радості не в тому, що ви склали іспит, а в тому, що ваша 

наполегливість, відданість справі, цілеспрямованість і витрачені зусилля на шляху до вашої мети 

знайшли своє відображення в складанні іспиту з бойового хортингу. Важливо не те, що ви 

склали іспит, а те, як ви старалися, щоб його скласти [7; 16]. Демонстрація вашої фізичної 

підготовленості, впевнене виконання техніки та виявлений дух під час проведення 

екзаменаційних контрольних сутичок, розкриття учення вашими власними силами – це доказ 

старанної практики бойового хортингу. І навіть якщо ви не склали іспит, але зрозуміли свої 

помилки, ви все одно отримуєте гарний досвід. Зазвичай, спортсмени, бажаючі складати іспит, 

допускаються тренером до іспиту за умови, якщо він майже не сумнівається в його успішній 

здачі. В іншому випадку, тренер рекомендує учневі потренуватися ще деякий час до повної 

готовності. В будь-якій секції з бойового хортингу є учні, які володіють дуже добре деякими 

розділами підготовки, а деякими погано. Найчастіше це трапляється, коли учень не росте в секції 

з дитинства, а приходить у бойовий хортинг підлітком або дорослим. 

У цих випадках осягнути специфічну бойову техніку, вивчити на високому рівні всі розділи 

бойового хортингу можна лише глибоко занурившись у тренування, що майже не 

представляється можливим для більшості сучасних людей. Тому тренер для спортсмена  

Наприклад, найчастіше спостерігається те, що учень якісно засвоює коротку прикладну 

роботу, що, перш за все, необхідно для самооборони й найбільше вивчається в прикладній секції, 

та вельми слабко засвоює складну класичну базову техніку бойового хортингу. Для таких учнів 

також передбачається проведення атестацій, але не за всіма розділами повної школи бойового 

хортингу, а за спрощеною програмою вільного стилю. Тобто, тільки за змагальною роботою: 

учні проводять необхідну для атестації кількість сутичок і спарингових тестів [17–27]. 

У деяких виключних випадках атестація присвоюється без іспиту переможцям і призерам 

контактних чемпіонатів з бойового хортингу високого рівня, але з наступним підтвердженням 

знання розділів бойового хортингу в достатньому обсязі. Всі ці умови проведення атестації 

надають можливість спортсмену на даному етапі реально оцінити свою технічну підготовленість 

у бойовому хортингу, а також особисто планувати подальшу навчально-тренувальну діяльність. 
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Висновки. Основні аспекти поясної системи бойового хортингу, викладені у даній науковій 

статті спрямовані на оптимізацію процесу підвищення кваліфікації спортсменів, реалізацію 

навчально-тренувальних і виховних програм розвитку особистості в системі бойового хортингу 

як національного професійно-прикладного виду спорту України для громадян цивільного стилю 

життя, військовослужбовців, правоохоронців та інших співробітників силових структур 

держави. Викладені матеріали з переліком основних атестаційних засад бойового хортингу 

дозволяють зробити висновки щодо досягнення основної мети статті. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та впровадженні регіональних, 

обласних і місцевих програм навчання, тренування і виховання особистості в системі бойового 

хортингу в усіх регіонах України і за кордоном з метою поширення і популяризації виду спорту, 

підвищення кваліфікації, морально-етичного виховання спортсменів бойового хортингу всіх 

вікових груп. 
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Yeromenko Eduard 
Belt system and aggrandizement training qualification of combat horting athletes 

Abstract. The article reveals the features of the belt system and advanced training of athletes in 

combat horting in the process of sports activities. The requirements and pedagogical means of 

optimizing the management of training and certification of combat horting athletes in the process of 

passing examinations for qualification degrees are determined. The specification of the requirements of 

the qualification system of combat horting allowed to provide methodological and practical 

recommendations for the preparation of their skills and level of technical abilities for successful 

development of standards for belts, to develop individual orientation of athletes to strengthen physical, 

mental, social and spiritual health. Means of training and certification of combat horting athletes 

contributed to self-improvement, self-organization, prevention and control of bad habits. Optimization 

of management of the process of attestation of combat horting athletes allowed to correct the data of 

stage, current and operational pedagogical control of physical training of athletes to pass the exam for 

student degrees and obtain the title of instructor, master, international master and honored master of 

combat horting. 

Key words: combat horting, belt system, qualification degrees, optimization, management, 

attestation of athletes, activity, pedagogical means, control, rank, student degree, instructor, master, 

international master, honored master, advanced training, combat horting belt. 

 

Ерёменко Эдуард 
Поясная система и повышение квалификации спортсменов боевого хортинга 
Аннотация. В статье раскрываются особенности поясной системы и повышения 

квалификации спортсменов боевого хортинга в процессе спортивной деятельности. 

Определены требования и педагогические средства оптимизации управления тренировкой и 

аттестацией спортсменов боевого хортинга в процессе сдачи экзаменов на квалификационные 

степени. Конкретизация требований квалификационной системы боевого хортинга позволила 

предоставить методические и практические рекомендации по подготовке своего мастерства и 

уровня технических возможностей для успешной сдачи нормативов на пояса, развить 

индивидуальные ориентировки спортсменов на укрепление физического, психического, 

социального и духовного здоровья. Средства тренировки и аттестации спортсменов боевого 

хортинга способствуют самосовершенствованию, самоорганизации, предупреждению и борьбе 

с вредными привычками. Оптимизация управления процессом аттестации спортсменов боевого 

хортинга позволила осуществлять коррекцию показателей данных этапного, текущего и 

оперативного педагогического контроля физической подготовки спортсменов для сдачи 

экзамена на ученические степени и получение звания инструктор, мастер, международный 

мастер и заслуженный мастер боевого хортинга. 

Ключевые слова: боевой хортинг, поясная система, квалификационные степени, 

оптимизация, управление, аттестация спортсменов, деятельность, педагогические средства, 

контроль, ранк, ученическая степень, инструктор, мастер, международный мастер, 

заслуженный мастер, повышение квалификации, пояс боевого хортинга. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 232  

НАШІ АВТОРИ 
 

Бадьора 

Сергій 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України,  

Біла  

Вікторія 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника з навчально-

методичної роботи Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України, підполковник податкової міліції 

Болтівець 

Сергій 

доктор психологічних наук, професор, завідувач Відділу розвитку 

молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної 

політики України 

Буток  

Олена 

старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України, підполковник податкової міліції, 

майстер спорту України 

Бухтіяров 

Олексій 

кандидат юридичних наук, заступник начальник кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України, підполковник 

податкової міліції, майстер спорту України, учасник бойових дій 

Грищук 

Віктор 

кандидат юридичних наук, начальник кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України, підполковник 

податкової міліції, майстер спорту України з хортингу, учасник бойових 

дій 

Діхтяренко  

Зоя 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хортингу та реабілітації 

ННІСФБПР Університету ДФС України, старший науковий співробітник 

лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя ІПВ НАПН 

України, майстер спорту України з хортингу, академік міжнародної 

Академії культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ», голова 

науково-методичної колегії Національної федерації бойового хортингу 

України, член кафедри ЮНЕСКО «Превентивна освіта і соціальна 

політика», голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України» 

Єрьоменко  

Вероніка 

майстер спорту України з хортингу, студентка стоматологічного 

факультету Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця та військової кафедри Всеукраїнської військової 

медичної академії, студентка Навчально-наукового інституту спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної 

фіскальної служби України 

Єрьоменко  

Едуард 

кандидат педагогічних наук, професор кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України, член кафедри 

ЮНЕСКО «Превентивна освіта і соціальна політика», Заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України 

міжнародного класу, Заслужений тренер України, президент Всесвітньої 

федерації бойового хортингу, учасник бойових дій 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 236  

 

Наукове видання 

 

 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ 

 

(українською, російською та англійською мовами) 

 

 

Збірник наукових праць 

 

 

Засновано в 2014 р. 

 

 

Випуск 9 

 

 

Літературний редактор Ю. Г. Морозов 

Англомовний редактор О. О. Бережний 

Технічний редактор Ю. С. Стіпон 

Дизайн обкладинки Ю. О. Ліщук 

 

 

Відповідальний секретар збірника,  

науковий редактор  

і комп’ютерна верстка З. М. Діхтяренко 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 19.07.2018 р.                     Папір офсетний                        Зам. № 0237 

Формат 70х108/16                                               Друк офсетний                         Наклад 300 пр. 

Умов. друк. арк. 23,1                                          Гарнітура Times         
 

Видавець – Паливода Алла Володимирівна 

03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95/Е; тел./факс (044) 351-21-91 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 283 від 18.12.2000 р.) 

 

Віддруковано в друкарні ФОП ПАЛИВОДА А. В. 

03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95/Е; тел./факс (044) 351-21-90 
 


