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ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ФОРМ 

БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, президент Національної федерації 

бойового хортингу України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 

Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу,  

майор десантно-штурмових військ Збройних Сил України, учасник бойових дій. 
 

Анотація. В даній науковій статті характеризовано послідовність виконання навчальних форм 

бойового хортингу, основні вимоги до виконання форм бойового хортингу, проаналізовано методи 

організації і проведення змагань з бойового хортингу, основні аспекти правил змагань з бойового 

хортингу в розділі «Форма», акцентовано увагу на видах підготовки спортсменів бойового хортингу 

(теоретична, технічна, тактична, фізична та психологічна підготовки) для успішного освоєння форм. 

Перераховано та описано основні напрями підготовки спортсменів та особливості суддівства 

спортивних змагань при оцінці виконання форм учасниками заходу. Зазначено, що вивчення форм дуже 

корисне в плані чистоти техніки бойового хортингу. Вивчення та відпрацювання форм – це один з 

кращих способів поліпшення тілесних функцій (сили, швидкості, концентрації свідомості). Виконання 

форм також дуже важливе з точки зору енергетики людини. У процесі виконання форм відбувається 

відпрацювання різних завдань: техніки ударів і кидків, блоків і пересувань, прийомів партеру, стійок, 

дихання, ритмічності, гостроти реакції, точності рухів і багато інших. У форми зібралися різні 

прийоми як захисту, так і нападу, тому глибоке розуміння сенсу форм має велике значення для їх 

правильного виконання. Повне володіння будь-якою формою вимагає такої глибини знань і практики у 

її виконанні, яка дозволяє переходити на наступні ступені майстерності, що дозволяють вивчати 

більш складні форми. Тому збагнення форми можливо тільки в ситуації спілкування Вчителя як носія 

просвітленого знання й учня, спілкування явного чи неявного. Учень повинен намагатися пізнати дух 

майстра, який створив дану форму, оскільки у ній є власне життя, і потрібно декілька років, щоб її 

зрозуміти та нею оволодіти. У форми включені ефективні комбінації прийомів бойового хортингу, які 

можна застосовувати у спортивній сутичці під час змагань. 

Ключові слова: послідовність виконання навчальних форм, захисна форма, бойовий хортинг, 

атакувальна, розділ змагань «Форма», формальні комплекси бойового хортингу. 

 

Актуальність наукового дослідження. Формальні комплекси бойового хортингу 

розроблені з метою вдосконалення комбінацій прийомів, які ефективно застосовуються у 

практиці проведення реальної сутички [1–11; 19–32]. Дані комбінації виконуються 

спортсменом у певній послідовності, відпрацьовуються до автоматичного виконання, 

повторюються у багаторазовому варіанті на тренуваннях, а потім перевіряються на 

практичність на змаганнях при веденні сутички з суперником. 

Виклад основного матеріалу. Методикою освоєння прийомів бойового хортингу, які 

містяться у формальних комплексах передбачений принцип послідовності засвоєння 

навчального матеріалу. Розберемо послідовність виконання простих форм бойового 

хортингу [12]. 

Перша захисна форма 

Форма «Перша захисна» (1-з) – «First Defensive Form» (1-d) у процесі навчання може 

виконуватися під рахунок і самостійно. Вона відноситься до початкового рівня навчання, і 

саме цю форму використовують тренери з бойового хортингу для початку навчання розділу 

форм. Часто буває, що це перша форма, яку учень вчить у своєму житті.  
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У кваліфікаційній програмі дана форма здається на перший учнівський рівень (синій 

відмітний колір) – групи початкової підготовки та попередньої базової підготовки. 

У форму включені прості комбінації верхнього та нижнього блоку з відповіддю прямим 

ударом рукою. Це перше, що необхідно знати спортсмену-початківцю для життя – як 

захиститися від прямого удару в обличчя, й чим відповісти. А також, як розвернутися при 

нападі ззаду, зліва та з правого боку. 

Дуже часто на тренуваннях застосовується метод колективного синхронного виконання 

першої захисної форми всією групою спортсменів для того, щоб учні під час навчання мали 

змогу дивитися навколо, як роблять рухи інші учні, які стоять поряд. Від цього збільшується 

інтересу дітей та ймовірність скорішого вивчення схеми форми і послідовності кроків при 

таких коротких пересуваннях. 

Дана форма виконується на 8 рахунків. 

Послідовність рухів першої захисної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий верхній блок рукою, лівий нижній 

блок рукою, правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

2. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

3. Правий верхній блок рукою, правий нижній блок рукою, лівий прямий удар рукою в 

підборіддя (правобічна стійка). 

4. Поворот на 90° в ліву сторону – правобічна стійка. 

5. Правий верхній блок рукою, правий нижній блок рукою, лівий прямий удар рукою в 

підборіддя (правобічна стійка). 

6. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

7. Лівий верхній блок рукою, лівий нижній блок рукою, правий прямий удар рукою в 

підборіддя (лівобічна стійка). 

8. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівої ноги до правої та поворотом вправо 

на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

Перша атакувальна форма 

Форма «Перша атакувальна» (1-a) – в міжнародній практиці позначається як «First Attacking 

Form» (1-a). Вона, як і всі форми, може виконуватися під рахунок і самостійно. Групове 

виконання форми відбувається у стройовій коробці, при чому звертається увага на взаємодію 

спортсменів передньої та задньої ліній під час групового виконання [13–18]. Форма складена з 

простої ефективної атакувальної комбінації: два прямі удари руками та прямий удар ногою. 

Цю початкову комбінацію учні швидко вивчають і завдяки її зручності часто застосовують. 

Дана форма виконується на 8 рахунків. 

Послідовність рухів першої атакувальної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар у підборіддя, правий 

прямий удар у підборіддя, правий прямий удар ногою в підборіддя, нога повертається назад у 

попереднє положення (лівобічна стійка).  

2. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

3. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар ногою в підборіддя, нога повертається назад у попереднє положення (правобічна 

стійка). 

4. Поворот на 90° в ліву сторону – правобічна стійка. 

5. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар ногою в підборіддя, нога повертається назад у попереднє положення (правобічна 

стійка). 
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6. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

7. Лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

прямий удар ногою в підборіддя, нога повертається назад у попереднє положення (лівобічна 

стійка). 

8. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівою ногою до правої та поворотом 

вправо на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

Друга захисна форма 

Форма «Друга захисна» (2-з) – «Second Defensive Form» (2-d), може виконуватися під 

рахунок і без рахунку самостійно від початку до кінця. За кваліфікаційною програмою 

бойового хортингу вона вивчається на другий учнівський рівень (жовтий відмітний колір) – 

групи спеціальної базової підготовки. Загальна схема другої захисної форми при всій 

індивідуальності техніки учнів залишається незмінною. 

Дана форма часто є першою з інтересних форм, що викладаються новачкам. Це призводить 

до думки у деяких, що вона – це виключно ввідна форма, якою мають займатися виключно 

діти і молодші учні, що прийоми, які містяться в формі неефективні. Однак, це короткозорий 

погляд [33–48]. Проаналізувавши всю повністю форму можна побачити її логіку: форма 

містить елементарні і нехитрі прийоми контакту кінцівками, властиві початковій фазі 

навчання, але має кілька більш складних прийомів, які включають протидії всім ударам у 

тулуб. Тому, можна сказати, що форма містить достатню кількість прийомів, щоб уміти 

створити належний опір. 

На додаток до головної серії блоків є удари ногою збоку в голову, що призначено для більш 

складних випадків, які виникають у сутичці. При цьому, завдання форми не повинні 

автоматично асоціюватися з завданнями сутички, вирішенню яких, присвячені спеціальні 

просунуті форми цього ж розділу – третя захисна і третя атакувальна. 

Дана форма ґрунтується на методах і поняттях, введених у перших двох початкових 

формах. У цілому, форма вводить трохи більш розгорнуті ідеї та прийоми, включаючи те, як 

ці прийоми можуть використовуватися в комбінаціях. Використання швидкісних ударів рукою 

знизу наприкінці комбінацій прийомів розвиває ці ідеї ще далі, що виражається в ефективних 

контрдіях. 

Групове виконання форми: виконання вивченої форми у стройовій коробці; взаємодія 

спортсменів передньої та задньої ліній під час групового виконання комплексу прийомів. 

Дана форма виконується на 16 рахунків. 

Послідовність рухів другої захисної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий середній внутрішній блок рукою, 

лівий середній зовнішній блок рукою, правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна 

стійка). 

2. Правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

3. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий бічний удар ногою 

в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

4. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

5. Правий середній внутрішній блок рукою, правий середній зовнішній блок рукою, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

6. Лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий 

удар рукою в підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

7. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий бічний удар ногою 

в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 
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8. Поворот на 90° в ліву сторону – правобічна стійка. 

9. Правий середній внутрішній блок рукою, правий середній зовнішній блок рукою, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

10. Лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий 

удар рукою в підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

11. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий бічний удар 

ногою в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в 

підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

12. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

13. Лівий середній внутрішній блок рукою, лівий середній зовнішній блок рукою, правий 

прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

14. Правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

15. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий бічний удар ногою 

в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

16. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівою ногою до правої та поворотом 

вправо на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

Друга атакувальна форма 

Вивчення другої атакувальної форми бойового хортингу починається з вивчення схеми, 

послідовності кроків, теоретичних відомостей щодо використаних у формі прийомів і 

комбінацій. 

Форма «Друга атакувальна» (2-a) – «Second Attacking Form» (2-a) виконується під рахунок і 

самостійно. Для вивчення спортсменами другої атакувальної форми навчальний процес 

розбивається на етапи: 

1. Вивчення базової техніки бойового хортингу, що застосовується у формі: прямі удари 

руками й удари знизу, бічні удари й удари ногами назад із розворотом, послідовність 

пересувань. 

2. Робота над м'язовою пам’яттю спортсменів, заучити форму від початку до кінця під 

рахунок. 

3. Підвищення якості виконання вправ і комбінацій техніки, складеної у форму. 

Тривалість кожної частини заняття з вивчення форми педагог визначає особисто залежно 

від цілей і завдань, які він ставить перед собою та спортсменами [49–62]. Орієнтовно за часом 

заняття можна поділити на три рівні частини: вивчення теорії, освоєння послідовності рухів, 

доведення дій до автоматизму багаторазовим повторення всією групою під рахунок та 

самостійно. 

Вправи на вивчення базової техніки спочатку мають спокійний характер, вивчаються рухи 

рук, тулуба, після цього – елементи пересувань, кроковий комплекс нового матеріалу форми. 

Далі вивчаються та відпрацьовуються елементи або рухи складної техніки форми (наприклад: 

розворот перед ударом ногою), побудовані на рухових деталях усього тіла тощо. 

Перш ніж приступити до вивчення навчального матеріалу форми, педагог розповідає 

спортсменам про корисність занять розділом «Форма», мету виникнення даної форми та 

бойову культуру народу, особливості виконання другої атакувальної форми бойового 

хортингу. 

Дана форма виконується на 16 рахунків. 

Послідовність рухів другої атакувальної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар ногою в голову, крок правою 

вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий знизу удар рукою 

в підборіддя (правобічна стійка). 
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2. Лівий бічний удар ногою в тулуб, крок лівою вперед з розворотом, правий задній удар 

ногою в тулуб, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в 

підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

3. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий бічний удар ногою 

в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

4. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

5. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

6. Правий бічний удар ногою в тулуб, крок правою вперед з розворотом, лівий задній удар 

ногою в тулуб, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

7. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий бічний удар ногою 

в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

8. Поворот на 90° в ліву сторону – правобічна стійка. 

9. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

10. Правий бічний удар ногою в тулуб, крок правою вперед з розворотом, лівий задній удар 

ногою в тулуб, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

11. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий бічний удар 

ногою в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в 

підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

12. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

13. Лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

бічний удар ногою в підборіддя, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар 

рукою в підборіддя, лівий знизу удар рукою в підборіддя – (правобічна стійка). 

14. Лівий бічний удар ногою в тулуб, крок вперед з розворотом, правий задній удар ногою 

в тулуб, крок правою вперед (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

15. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий бічний удар ногою 

в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

16. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівою ногою до правої та поворотом 

вправо на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

Третя захисна форма 

Форма «Третя захисна» (3-з) – «Third Defensive Form» (3-d) може проводитися під рахунок 

і самостійно. Вона здається при атестації на третій учнівський рівень (зелений відмітний 

колір), що у бойовому хортингу позначається як рівень помічника інструктора – групи 

індивідуальної підготовки. 

Третя захисна форма насправді являє собою послідовну систему вивчення методів сутички. 

Форма починається з відходу назад і блоку долонею. Тобто, у цій формі зібрані більш складні 

елементи захисту й атаки [63–78]. На відміну від попередніх форм, дана форма ускладнена, в 

неї включений верхній і нижній долонні блоки, бічні удари руками, зворотнокругові удари 

ногами. Ці елементи ефективно входять до серійних комбінацій прийомів. 

Одна з найважливіших цілей бойового хортингу, закінчити сутичку якомога швидше, щоб 

він не перетворився на затяжне протистояння.  
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Тому, важливо розуміти і знати загальні принципи, а також відповідні прийоми захисту на 

найперших етапах розгортання сутички. Саме з цієї ідеї виходить створення форми. Форма 

вчить закінчувати захист ефективним бічним ударом рукою в голову, використовуючи інерцію 

маси тіла. 

Після оволодіння навичками і методами даної форми, тобто – закінчення конфліктів у 

початковій їх фазі, можна, нарешті, переходити до подальших поглиблених і специфічних 

прийомів ведення сутички [79–88]. Форма, таким чином, є основою, базисом для того, щоб 

спираючись на неї йти далі до вивчення третьої атакувальної форми. 

Дана форма виконується на 24 рахунки. 

Послідовність рухів третьої захисної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий верхній долонний блок, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, крок лівою назад (правобічна стійка), правий нижній 

долонний блок, лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

2. Лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий 

удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

3. Крок лівою ногою назад, правий гомілковий блок ногою, повернути праву ногу в бойову 

стійку (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в голову, лівий бічний удар рукою в 

голову (правобічна стійка). 

4. Лівий бічний удар ногою в тулуб (по печінці), крок лівою ногою вперед з розворотом 

через спину, правий зворотний круговий удар ногою в підборіддя, крок правою вперед 

(правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в 

підборіддя (правобічна стійка). 

5. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий прямий удар коліном 

в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

6. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

7. Правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя, крок правою 

назад (лівобічна стійка), лівий нижній долонний блок, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

8. Правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

9. Крок правою ногою назад, лівий гомілковий блок ногою, повернути ліву ногу в бойову 

стійку (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в голову, правий бічний удар рукою в 

голову (лівобічна стійка). 

10. Правий бічний удар ногою в тулуб, крок правою ногою вперед з розворотом через 

спину, лівий зворотний круговий удар ногою в підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна 

стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

11. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий прямий удар 

коліном в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

12. Поворот на 90° – правобічна стійка. 

13. Правий верхній долонний блок, лівий прямий удар в рукою підборіддя, крок правою 

назад (лівобічна стійка), лівий нижній долонний блок, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

14. Правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед (правобічна стійка), правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

15. Крок правою ногою назад, лівий гомілковий блок ногою, повернути ліву ногу в бойову 

стійку (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в голову, правий бічний удар рукою в 

голову (лівобічна стійка). 
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16. Правий бічний удар ногою в тулуб, крок правою ногою вперед з розворотом через 

спину, лівий зворотний круговий удар ногою в підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна 

стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

17. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий прямий удар 

коліном в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

18. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

19. Лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя, крок лівою назад 

(правобічна стійка), правий нижній долонний блок, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

20. Лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий 

удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

21. Крок лівою ногою назад, правий гомілковий блок ногою, повернути праву ногу в бойову 

стійку (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в голову, лівий бічний удар рукою в 

голову (правобічна стійка). 

22. Лівий бічний удар ногою в тулуб (по печінці), крок лівою ногою вперед з розворотом 

через спину, правий зворотний круговий удар ногою в підборіддя, крок правою вперед 

(правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в 

підборіддя (правобічна стійка). 

23. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий прямий удар 

коліном в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна 

стійка). 

24. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівою ногою до правої та поворотом 

вправо на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

Третя атакувальна форма 

Вивчення третьої атакувальної форми бойового хортингу передбачає енергетичні швидкі 

переходи з ударами та виконання ударів ногою в стрибку. Форма «Третя атакувальна» (3-a) – 

«Third Attacking Form» (3-a) може виконуватися під рахунок і самостійно. В форму включені 

атакувальні серії ударів руками: прямий + прямий, знизу, бічний; удари ногами в стрибку – 

коліном і бічний [89–94]. Усі комбінації ударів закінчуються ефективним бічним ударом 

рукою в голову. 

Дана форма вимагає навичок стрибучості та координації при виконанні удару коліном у 

голову в стрибку та бічного удару ногою з розворотом через спину в стрибку після виконання 

зовнішнього блоку гомілкою. Дані складнокоординаційні елементи сприяють розвиненню в 

учнів відчуття дистанції, координації, та взагалі такою важливої фізичної якості, як 

спритність. 

Дана форма виконується на 24 рахунки. 

Послідовність рухів третьої атакувальної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний 

удар рукою в підборіддя, правий прямий удар коліном в голову, крок правою вперед 

(правобічна стійка). 

2. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар 

коліном в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 



 

1017 
 

3. Стрибок вперед виносом правого коліна, прямий удар у стрибку лівою ногою в 

підборіддя (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар 

рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

4. Правий бічний удар ногою в тулуб, крок правою вперед з розворотом через спину, лівий 

гомілковий зовнішній блок, правий бічний удар ногою в стрибку в підборіддя (правобічна 

стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

5. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий прямий удар коліном 

в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

6. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

7. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар 

коліном в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 

8. Лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя, правий прямий удар 

коліном в голову, крок правою вперед (правобічна стійка). 

9. Стрибок вперед виносом лівого коліна, прямий удар у стрибку правою ногою в 

підборіддя (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар 

рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

10. Лівий бічний удар ногою в тулуб, крок лівою вперед з розворотом через спину, правий 

гомілковий зовнішній блок, лівий бічний удар ногою в стрибку в підборіддя (лівобічна стійка), 

лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна 

стійка). 

11. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий прямий удар 

коліном в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

12. Поворот на 90° – правобічна стійка. 

13. Правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар 

коліном в голову, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 

14. Лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя, правий прямий удар 

коліном в голову, крок правою вперед (правобічна стійка). 

15. Стрибок вперед виносом лівого коліна, прямий удар у стрибку правою ногою в 

підборіддя (правобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар 

рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

16. Лівий бічний удар ногою в тулуб, крок лівою вперед з розворотом через спину, правий 

гомілковий зовнішній блок, лівий бічний удар ногою в стрибку в підборіддя (лівобічна стійка), 

лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна 

стійка). 

17. Відхід лівою ногою назад до рівня правої (фронтальна стійка), правий прямий удар 

коліном в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

18. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

19. Лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя, правий прямий удар 

коліном в голову, крок правою вперед (правобічна стійка). 
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20. Правий прямий удар у підборіддя, лівий прямий удар у підборіддя, правий удар знизу в 

підборіддя, лівий бічний удар у підборіддя, лівий прямий удар коліном в голову, крок лівою 

вперед (лівобічна стійка). 

21. Стрибок вперед виносом правого коліна, прямий удар у стрибку лівою ногою в 

підборіддя (лівобічна стійка), лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар 

рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

22. Правий бічний удар ногою в тулуб, крок правою вперед з розворотом через спину, лівий 

гомілковий зовнішній блок, правий бічний удар ногою в стрибку в підборіддя (правобічна 

стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка). 

23. Відхід правою ногою назад до рівня лівої (фронтальна стійка), лівий прямий удар 

коліном в голову – показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (лівобічна 

стійка). 

24. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівою ногою до правої та поворотом 

вправо на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

У даному науковому дослідженні проаналізовано основи послідовного виконання форм 

бойового хортингу, що входить у вимоги правил та умови участі в спортивних змаганнях з 

бойового хортингу в розділі змагань «Форма», основні аспекти правил змагань, акцентовано 

увагу на розділах змагань і видах підготовки спортсменів бойового хортингу (теоретична, 

технічна, тактична, фізична та психологічна підготовки).  

Перераховано та описано основні напрями виконання форм при підготовці спортсменів та 

особливості суддівства спортивних змагань у розділі «Форма». Правила спортивних змагань є 

єдиними чинними на території України правилами змагань з бойового хортингу, визначають 

основні засади організації та проведення змагань, що проводяться на території України [95–

99]. Правила змагань розроблені відповідно до Міжнародних правил змагань з бойового 

хортингу, які затверджені Всесвітньої федерації бойового хортингу, і є основним 

нормативним документом, що регламентує порядок організації, проведення та підведення 

підсумків змагань з бойового хортингу, визначає систему, порядок та умови змагальної 

діяльності, систему суддівства змагань.  

Висновки. Таким чином, у даному науковому дослідженні характеризовано послідовність 

виконання навчальних форм бойового хортингу, основні вимоги до виконання форм бойового 

хортингу, проаналізовано методи організації і проведення змагань з бойового хортингу, 

основні аспекти правил змагань з бойового хортингу в розділі «Форма», акцентовано увагу на 

видах підготовки спортсменів бойового хортингу (теоретична, технічна, тактична, фізична та 

психологічна підготовки) для успішного освоєння форм. Перераховано та описано основні 

напрями підготовки спортсменів та особливості суддівства спортивних змагань у розділі 

«Форма».  

Зазначено, що правила спортивних змагань є єдиними чинними на території України 

правилами змагань з бойового хортингу, визначають основні засади організації та проведення 

змагань, що проводяться на території України.  

Правила змагань розроблені відповідно до Міжнародних правил змагань з бойового 

хортингу, які затверджені Всесвітньої федерації бойового хортингу, і є основним 

нормативним документом, що регламентує порядок організації, проведення та підведення 

підсумків змагань з бойового хортингу, визначає систему, порядок та умови змагальної 

діяльності, систему суддівства змагань.  

Отже, у даному науковому дослідженні характеризовано основні вимоги до виконання 

форм бойового хортингу, проаналізовано методи організації і проведення змагань з бойового 

хортингу, основні аспекти правил змагань з бойового хортингу в розділі «Форма», 

акцентовано увагу на видах підготовки спортсменів бойового хортингу (теоретична, технічна, 

тактична, фізична та психологічна підготовки) для успішного освоєння форм.  
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Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над визначенням основних 

вимог до послідовності виконання навчальних форм бойового хортингу буде конкретизована 

в результатах констатувального, формувального та контрольному експериментах 

дослідження. 
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Yeromenko E. A. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 

The sequence of training forms of combat horting 
 

Abstract. This scientific article characterizes the sequence of training forms of combat horting, the main 

requirements for the implementation of forms of combat horting, analyzes the methods of organizing and conducting 

competitions in combat horting, the main aspects of the rules of competitions in combat horting in the section 
"Form", focuses on training athletes horting (theoretical, technical, tactical, physical and psychological training) 

for the successful development of forms. The main directions of training of athletes and features of refereeing of 

sports competitions at an estimation of performance of forms by participants of action are listed and described. It 
is noted that the study of forms is very useful in terms of the purity of the technique of combat horting. The study 

and practice of forms is one of the best ways to improve bodily functions (strength, speed, concentration of 
consciousness). Execution of forms is also very important from the point of view of human energy. In the process of 

performing forms, various tasks are practiced: techniques of strikes and throws, blocks and movements, techniques 

of the ground floor, racks, breathing, rhythm, sharpness of reaction, accuracy of movements and many others. 
Different forms of both defense and attack are gathered in the form, so a deep understanding of the meaning of the 

forms is of great importance for their proper execution. Full mastery of any form requires such a depth of knowledge 
and practice in its implementation, which allows you to move to the next level of skill, allowing you to study more 

complex forms. Therefore, comprehension of the form is possible only in the situation of communication of the 

Teacher as the bearer of enlightened knowledge and the student, communication of explicit or implicit. The student 
should try to know the spirit of the master who created this form, because it has its own life, and it takes several 

years to understand it and master it. The uniforms include effective combinations of combat horting techniques that 

can be used in sports during competitions. 
 

Key words: sequence of performance of educational forms, protective form, combat horting, offensive, section of 

competitions "Form", formal complexes of combat horting.
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