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Abstract. This article analyzes the methods and forms of military-patriotic education of schoolchildren using 

modern national sport of combat horting and approaches to defining the essence, content and objectives of military-

patriotic education in order to form in children and youth readiness to defend the Motherland. It is determined that 

military-patriotic education of schoolchildren by means of combat horting is an independent direction of education, the 

methodological basis of which is conceptual provisions on development of military-patriotic education of pre-

conscription youth, education of patriot and citizen, formation of high patriotic consciousness, national dignity, 

readiness to fulfill constitutional duty and responsible attitude to the future military service in the Armed Forces of 

Ukraine and other military formations in order to protect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. 

Key words: combat horting, national sport of Ukraine, school of training of the Ukrainian soldier, fighting 

traditions, education, schoolboys, national-patriotic education, military-patriotic education, military service, military 

duty, professional orientation, combat training, athletes, military specialty. 
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СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

Єрьоменко Е. А. 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки  

Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичної культури  

і спорту України, майстер спорту України міжнародного класу,  

Заслужений тренер України, учасник бойових дій 

 

Актуальність наукового дослідження. Психологічна підготовка співробітників 

правоохоронних органів України засобами бойового хортингу ґрунтується на відповідності 

психологічних вимог виду спорту до психічних особливостей співробітника 

правоохоронного органу: чим більше відповідності між ними, тим швидше можна очікувати 

від спортсмена високих показників у фізичній формі [1–12; 19–31]. 

Виклад основного матеріалу. У психологічній підготовці співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу виділяють: 

базову психологічну підготовку щодо виконання обов’язків праоохоронної діяльності; 

психологічну підготовку до занять (тренувальну); 

психологічну підготовку до змагань (змагальну, яка, в свою чергу, поділяється на 

передзмагальну, змагальну і післязмагальну). 

Психологічну підготовку співробітників правоохоронних органів засобами бойового 

хортингу прийнято ділити на загальну і спеціальну. 

Загальна психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу спрямована на розвиток і вдосконалення у співробітника психічних 

функцій і якостей, які необхідні для успішного виконання службово-бойових завдань, занять 

бойовим хортингом, фізичною культурою та спортом взагалі. Цей вид психологічної 

підготовки називають також морально-вольовою підготовкою. Сюди відносять розвиток 

вольових якостей характеру особистості таких як: 

цілеспрямованість; 

рішучість; 

наполегливість; 

самовладання та витримка; 

ініціативність; 

самостійність. 
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Спеціальна психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів 

засобами бойового хортингу спрямована на розвиток і вдосконалення у співробітників саме 

тих психічних функцій і якостей, що необхідні для успішних занять бойовим хортингом. Це 

такі якості як: 

сміливість; 

здатність до прийняття рішень; 

психічна витривалість; 

евристичні здібності; 

сенсорно-моторні якості. 

Особливо слід відзначити психологічний вплив, який чинить бойовий хортинг на 

співробітників правоохоронних органів. Високий авторитет інструктора навчить його повазі 

до старших, заснованій на визнанні досвіду, заслуг і достоїнств, а не на страху. Виховуючи 

повагу до оточуючих, бойовий хортинг виховує в першу чергу повагу до себе. Організм 

співробітників правоохоронних органів знаходиться в стадії розвитку та зростання рівня 

фізичних якостей. Зрозуміло, що фізичні навантаження під час занять бойовим хортингом 

нормуються відповідно до віку і не перевищують допустимих [13]. 

У фізичному плані бойовий хортинг для співробітників правоохоронних органів буде 

корисним, перш за все, як комплекс спортивних вправ. Правильна постава, вміння 

контролювати рухи, відмінна фізична форма – все це бойовий хортинг безперечно дасть 

співробітникам у результаті постійних навчально-тренувальних занять. Але кервникам 

підрозділів правоохоронних органів не слід думати, що, опанувавши прийомами бойового 

хортингу, співробітник буде постійно застосовувати силу, навички бойового хортингу там, 

де непотрібно, вплутуватися у вуличні бійки, чим знижувати авторитет підрозділу. 

Навпаки, специфічне виховання співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу проводиться таким чином, що бійки їх цікавити не будуть взагалі. 

Співробітники навчаються використовувати свою силу тільки у процесі активних тренувань 

для проведення спортивних сутичок з суперниками. А вже якщо ситуація складеться так, що 

при затриманні злочинця застосування прийомів бойового хортингу не минути, то, 

безперечно, бойові навички, володіння прийомами бойового хортингу виявляться корисним і 

вельми ефективним умінням для вирішення службового завдання. 

Базова психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу включає: 

розвиток важливих психологічних функцій та якостей: уваги, уявлень, відчуттів, 

мислення, пам'яті тощо; 

розвиток професійно важливих здібностей: координації, антиципації (передбачення), 

самокритичності, вимогливості до себе; 

формування значущих моральних і вольових якостей: любові до фізичної культури, 

цілеспрямованості, ініціативності; 

психологічну освіту: формування системи спеціальних знань про психіку людини, 

психічні стани, методи створення потрібного стану та способи подолання несприятливих 

станів; 

вироблення умінь регулювати психічний стан, зосереджуватися перед виступом, 

мобілізувати сили під час сутичок, протистояти несприятливим діям (впливам). 

Якщо співробітник правоохоронних органів має бажання виступати на офіційних 

спортивних змаганнях з бойового хортингу, то успіх змагальної діяльності значною мірою 

залежить від якості попереднього тренувального процесу [14–18]. Тому, перш ніж готувати 

співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу до стресових 

ситуацій змагань, треба підготувати його до важкої, часом одноманітної та довготривалої 

роботи. 
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Психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів – спортсменів 

бойового хортингу до занять передбачає вирішення двох основних завдань: 

формування вагомих мотивів напруженої роботи на заняттях; 

формування сприятливого відношення до режиму, навантажень і вимог. 

Психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів – спортсменів 

бойового хортингу до змагань починається до змагань, спирається на базову підготовку і 

має вирішувати такі завдання: 

формування вагомих мотивів змагальної діяльності з бойового хортингу; 

опанування методиками формування стану готовності, впевненості в собі, своїх силах; 

розробка індивідуального комплексу налаштовувальних і мобілізуючих заходів; 

вдосконалення методики саморегуляції психічних станів; 

формування емоційної стійкості до стресу; 

відпрацьовування індивідуальної системи психорегулювальних заходів; 

збереження нервово-психічної свіжості, профілактика перенапружень. 

Зважаючи на об'ємність завдань психологічної підготовки, доцільно спеціально планувати 

їх вирішення, спираючись на загальноприйнятий поділ річного циклу на періоди та етапи. 

Психолого-педагогічний супровід і його основні завдання 

Психолого-педагогічний супровід занять співробітників правоохоронних органів у 

бойовому хортингу має на меті недопущення зайвого психологічного навантаження на 

співробітників, які займаються у групах. Гранично допустиме навантаження співробітників у 

групах бойового хортингу встановлюється в межах санітарних норм, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я України та Типовими навчальними планами підготовки 

силових відомств, Міністерства освіти і науки України, керівниками підрозділів 

правоохоронних органів тощо. Тривалість занять і перерв у групах бойового хортингу 

визначається згідно з вимогами програми професійно-прикладної фізичної підготовки 

співробітників правоохоронних органів. 

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу занять бойовим хортингом 

співробітників правоохоронних органів є: 

подолання труднощів, які виникають під час навчально-тренувального процесу 

співробітників правоохоронних органів (розвиток емоційно-вольової сфери, формування 

психологічної готовності до успішного навчання в середовищі колег); 

актуалізація особистісного потенціалу розвитку співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу; 

формування позитивних міжособистісних стосунків співробітників з колегами в процесі 

внутрішньої інтеграції у спортивній групі з бойового хортингу; 

консультування керівників підрозділів або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей 

розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації співробітників 

правоохоронних органів, які займаються бойовим хортингом тощо. 

Розвиток і виховання вольової активності та бойової готовності співробітників 

правоохоронних органів засобами бойового хортингу 

Воля, як і весь психічний світ, не є надприродною силою, а виникає та розвивається у 

процесі життя і виховання співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового 

хортингу, який працює у підрозділі правоохоронного органу. Розвиток вольової регуляції 

поведінки нерозривно пов'язаний з розвитком спонукань [32–48]. Для молодих 

співробітників характерні нестійкість спонукань, залежність їх від безпосередньої ситуації, 

чим зумовлюються імпульсивність і безсистемність дій. На наступних вікових етапах 

ситуативні спонукання об'єднуються у більш стійкі утворення з поступовим переходом в 

єдину мотиваційну систему, що визначає спрямованість поведінки співробітників. 

Разом з тим, відбувається розвиток свідомої вольової регуляції поведінки і в цілому 

активності особистості. Співробітник правоохоронних органів – спортсмен бойового 

хортингу набуває здатності оцінювати себе, щоб керуватись у своїй поведінці не 
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випадковими потягами, а системою засвоєних і прийнятих для себе правил і норм моральної 

поведінки. 

Активність вольового самоствердження розпочинається в підлітковому віці. Для підлітків 

виховання сильної волі засобами бойового хортингу часто виступає як самоціль. Це період 

складного і суперечливого становлення вольових якостей особистості. Цілеспрямованість, 

самостійність, рішучість, з якими співробітник долає труднощі на шляху до здійснення мети, 

свідчать, що він з об'єкта волі інших людей поступово перетворюється на суб'єкт власної 

волі. Але те, чи набере цей процес позитивних форм або ж почнуть виникати збочення, 

залежить від системи виховання. 

Для співробітників молодіжного віку 18-23 роки характерний подальший інтенсивний 

розвиток вольових якостей і відповідно відносна завершеність їх формування. Вольові якості 

стають компонентами та рисами характеру особистості. В поведінці співробітника 

проявляється стійкість у розподілі вольових зусиль відповідно до домінуючих інтересів. 

Вольова активність уже відповідає суспільним вимогам. Але, які саме вольові якості, та на 

якій стадії завершеності вони включаються до структури характеру особистості – це 

залежить від багатьох обставин, зокрема й від перебігу процесу професійного і спортивного 

самоствердження, від соціального вибору та самовизначення в юності, від самовиховання 

кожної особистості. 

Виховання волі – це, власне, процес виховання особистості співробітника 

правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу загалом, а не певної однієї якості. 

Вихідними положеннями виховання волі співробітника є: 

правильне поєднання свідомого переконування з вимогливістю до поведінки 

співробітника; 

забезпечення реального впливу вимог на життєві взаємини співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу з оточуючими, а також на його 

ставлення до самого себе; 

поєднання свідомого переконування з організацією практичного досвіду здійснення 

співробітником вольових дій і вчинків. 

Позитивне значення для виховання волі у співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу мають цілеспрямовані вправи, пов'язані зі свідомим 

прагненням особистості навчитися володіти собою, опанувати вольовий спосіб поведінки. 

Важливою умовою розвитку волі є інтерес до самовиховання волі. Існує чимало способів 

виховання вольової регуляції поведінки особистості в ситуаціях повсякденного життя. 

Кожну дію можна перетворити у вправу, якщо здійснювати її свідомо, а не за звичкою чи 

з почуття обов'язку [49–58]. Призначення волі полягає в тому, щоб спрямовувати, а не в 

тому, щоб примушувати до чогось. Наведемо деякі прийоми вправляння і виховання волі 

співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу: 

робіть що-небудь, чого ніколи раніше не робили; 

заплануйте що-небудь, а потім здійсніть свій план; 

продовжуйте робити те, що робили, ще п'ять хвилин, навіть коли стомилися і вас почало 

приваблювати щось інше; 

зробіть що-небудь досить повільно; 

коли легше сказати «так», але правильніше сказати «ні», говоріть «ні»; 

робіть те, що, як вважаєте, зараз найголовніше; 

у найнезначніших ситуаціях вибору робіть його без вагань; 

чиніть всупереч усім очікуванням; 

утримуйтеся говорити те, що вас підштовхують сказати; 

відкладіть те, виконанню чого віддаєте перевагу саме зараз, спочатку виконайте те, що 

хотіли відкласти; 

виконуйте кожного дня одну вправу впродовж місяця, навіть якщо це видається вам 

невигідним. 
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Кожному співробітнику необхідно працювати над вихованням волі. Тренуйте розум і 

волю так, як людина тренує тіло. Це добре розуміли всі видатні люди, які ще в молоді роки 

багато працювали над зміцненням волі. Працюйте над собою постійно. Підвищуйте рівень 

знань. Складіть розклад занять по днях і годинах. У щоденнику зробіть перелік книг, які 

плануєте прочитати. Встановіть для себе правила поведінки та слідкуйте за їх виконанням. 

Складіть собі свої особисті правила для розвитку волі. В них включіть чіткий розпорядок 

дня, певний раціон харчування, якого дотримуйтесь усе життя. 

Вихованню волі допомагає колектив, думка оточуючих, їх позитивний вплив на поведінку 

співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу. Щоденна праця, в 

тому числі і навчально-тренувальна діяльність, також може бути гарною школою зміцнення 

волі. Якщо в тренуванні, роботі чи навчанні є труднощі, то подолання їх є ефективним 

засобом виховання вольових якостей. 

Для виховання волі співробітнику правоохоронних органів – спортсмену бойового 

хортингу потрібна постійна систематична робота над собою, яку необхідно розпочинати 

якомога раніше. Треба пам'ятати, що вольові якості формуються у вольовій діяльності. 

Праця завжди була і буде найкращим засобом зміцнення волі. 

Дуже важливо доводити кожну справу до кінця, продумувати свої дії, не приймати 

нездійсненних рішень, але якщо рішення прийняте, то необхідно домагатися його виконання. 

Виховання волі залежить від мети, яку співробітник ставить перед собою. Усвідомлення 

мети може загартувати волю. Необхідно також виховувати у себе звичку свідкувати за 

собою, контролювати свою тренувальну діяльність, роботу та поведінку. Тренувати волю 

необхідно, перш за все, долаючи свої недоліки. 

Кожний професійний, спортивний та життєвий успіх у цьому відношенні вселяє у 

співробітника віру в себе, робить його більш вольовим [59–68]. Цьому сприяє і правильний 

спосіб життя співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу, 

розпорядок дня, загальне зміцнення нервової системи, фізичне та психічне загартування, що 

полягає в постійному тренуванні своїх вольових зусиль. 

Прийоми самовиховання волі можуть бути різноманітними, але всі вони включають 

дотримання наступних вимог: 

розпочинати слід з набуття звички долати порівняно незнані труднощі; 

дуже небезпечними є будь-які самовиправдання, що вважається обманом, у першу чергу, 

себе; 

труднощі та перешкоди слід переборювати наполегливо; 

прийняте рішення має бути виконаним до кінця; 

окрему мету слід ділити на етапи, намічати найближчі цілі, досягнення яких створює 

умови для наближення кінцевої мети; 

максимально суворе дотримання режиму дня, розпорядку всього життя, усвідомлюючи 

що воля, як і будь-яка інша якість, потребує виховання і тренування. 

Наполегливість є однією з вагоміших вольових якостей співробітника, адже суспільство і 

держава не можуть існувати та нормально виконувати свої функції без певної системи 

гуманістичних вольових, моральних і духовних цінностей громадян. Аналізуючи складові 

філософські аспекти виховання вольових якостей у бойовому хортингу можна відмітити 

цільову направленість усіх програм і методів підготовки співробітників на досягнення як 

якісного ріня професійно-прикладної фізичної підготовленості, високих спортивних 

результатів, так і гармонійного становлення особистості, вихованої на принципах 

добропорядності та поваги до оточуючих людей, що виражене у відомому гаслі бойового 

хортингу «Сила і Честь!». 

Таке філософське ставлення до самовиховання співробітника приходить через досягнення 

мети у спортивному житті та навіть у його повсякденному побуті. Методика виховання 

вольових якостей особистості в бойовому хортингу сполучається з відомими науковими 

розробками з даного питання. 



 

144 
 

Науковці та фахівці науково-методичної колегії Національної федерації бойового 

хортингу України стверджують, що заняття бойовим хортингом не тільки розширяють 

діапазон функціональних можливостей, але й розвивають здатність долати труднощі та 

перешкоди. В процесі занять бойовим хортингом у співробітників формується ряд важливих 

здібностей та вольових якостей, зокрема: наполегливості, дисциплінованості, самостійності, 

витримки, сміливості, рішучості, ініціативності, цілеспрямованості тощо. 

Психологічні засади підвищення рівня вольових здібностей працівників 

правоохоронних органів, які займаються бойовим хортингом 

Бойовий хортинг як впливова виховна система та професійно-прикладний вид спорту 

правоохоронців серед якостей характеру в основному розвиває в людині силу волі. Сила волі 

– це прекрасна провідна якість людини, яка займається бойовим мистецтвом [69–81]. Взагалі, 

ким стане людина в цьому житті, чого вона досягне, на який рівень досконалості підніметься, 

багато в чому залежить від її сили волі. 

Вольова людина пливе проти течії в цьому житті. Перемога приходить завжди через 

зусилля. Так багато прекрасних, чудових, добрих, але безвольних людей, які не змогли стати 

тим, ким вони покликані були стати, тому що в них не вистачило волі. 

Пізнання себе, миру навколо нас, усвідомлення свого місця в цьому світі, свого 

призначення в усі століття займало розуми багатьох мислителів та педагогів всіх поколінь. 

Одні шукали відповіді за допомогою науки, інші зверталися до релігії, споглядання, а хтось 

намагався вирішити для себе поставлені питання за допомогою мистецтва – шляхом 

спостереження і віддзеркалення навколишнього світу в тій чи іншій сфері своєї діяльності. 

Так, у літературі естетичне відтворення миру здійснюється через слово, в живописі – 

через оглядово сприймані образи колірного багатства миру, в скульптурі – через пластичні 

образи, об'ємно-просторові форми, в графіці – через лінію малюнка, штрих, світлотінь, у 

музиці – через звукові інтонації, в театрі та кіно – через втілення акторами дій героїв і 

лежачих в їх основі драматичних стосунків та конфліктів. 

У бойовому хортингу естетичне відтворення миру здійснюється через сутичку, точніше 

через ідеальний малюнок сутички. В основі філософії бойового хортингу лежить концепція 

того, що світ навколо нас досконалий, ідеальний, знаходиться в повній гармонії, не 

досконала тільки людина з усіма своїми страхами, амбіціями, переживаннями та 

проблемами. 

Спроба співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу 

пропустити через себе всю гармонію і красу світу, через рух, через сутичку є способом 

очищення себе від усіх тих недоліків, які, за великим рахунком, заважають жити в гармонії з 

навколишнім світом і самим собою. Видихайте так, щоб ваше дихання нескінченно 

подорожувало до кордонів всесвіту, вдихайте так, щоб дихання досягало однієї точки і там 

нескінченно продовжувалося. 

Енергетичні методи дихання є важливою складовою об'єднання душі і тіла. Старанні 

співробітники – спортсмени бойового хортингу прагнуть до розуміння цього. За недбале 

відношення до тренувань неуважний співробітник отримує від інструктора повного роду 

покарання, яке у великій мірі є нагадуванням учневі про його неправильну поведінку та 

внутрішню непошану перш за все до самого себе. 

Сутичка у бойовому хортингу є певною формою тестування просування співробітника в 

даному мистецтві [82–88]. Здатність співробітника вигравати сутичку із серйозним 

суперником указує на правильну роботу його над собою та про високий рівень майстерності 

в даному професійно-прикладному виді спорту правоохоронців. Деякі люди приходять 

займатися бойовим хортингом, в основному, щоб навчитися битися, а у результаті 

отримують здібності, значущі для них набагато більше, ніж просто банальна бійка. Це 

уміння контролювати ситуацію, коли сутичка закінчується не встигнувши початися, 

самовладання, впевненість у собі, здоров'я та гармонію в душі. Ці аспекти методично 

відображені в Етичному кодексі бойового хортингу. 
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Воля є важливим чинником морального розвитку особистості, основою свідомого 

дотримання правил як спортивної поведінки у професійно-прикладному виді спорту 

правоохоронців бойовому хортингу, так і загальнолюдської поведінки, що забезпечує вибір 

способу поведінки відповідно до норм моралі, інколи навіть усупереч власним бажанням і 

потягам. Щоб досягнути мети, довести до завершення доручену справу, відмовитися на 

користь товариша від омріяної перспективи, співробітник має виявити не тільки знання, 

вміння, особистісну культуру, а й наполегливість, принциповість і вольові зусилля. 

Моральність співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу є 

наслідком таких морально-вольових якостей, як наполегливість, самостійність, 

організованість, цілеспрямованість, дисциплінованість, сміливість. 

Розвиток вольових якостей у бойовому хортингу починається з його першими свідомо 

спрямованими, довільними діями. А довільна поведінка розвивається з формуванням 

ініціативності – самостійності співробітника у виборі дії, прийнятті рішення, що дає йому 

змогу відчути себе джерелом дії, та усвідомленості – здатності розуміти смисл своєї 

діяльності та ситуації, в якій відбувається ця діяльність. Поступово у співробітника 

розвивається здатність ставити перед собою складніші завдання, долати труднощі, що надає 

його діям справді вольового характеру. 

Коли людина приходить у спортивний зал бойового хортингу, вона стикається із 

суворими правилами етикету та дисципліни. Такі правила введені для того, щоб клуби та 

секції бойового хортингу мали розвиток, існували в умовах ринкових відносин суспільства 

та регулювали внутрішній порядок і відносини між членами організації. Без дисципліни і 

виконання правил етикету неможливий шлях пізнання та самовиховання. Саме ці правила 

згодом стають нормою поведінки та позитивними звичками кожного співробітника 

правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу. 

Бойове мистецтво для цих співробітників не етап підготовки чи тимчасове хобі, а мета 

всього життєвого шляху, в якому, на перший погляд, зовнішня форма стоїть попереду 

внутрішнього змісту, але насправді – внутрішній зміст є головним. Це дає можливість 

співробітнику виховати в собі якості сильної та розвиненої особистості, яка впродовж усього 

подальшого життя налаштована тільки на добро та позитивні вчинки, але яку неможливо 

збити з обраного шляху. 

Вдосконалення вольових якостей співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу 

Вдосконалення вольових якостей відбувається під час тренування та змагання. Одним з 

основних умов успіху в бойовому хортингу є саме розвиток вольових якостей. Співробітник 

правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу не може добитися успіху в 

тренуваннях і змаганнях, якщо він не має таких якостей, як наполегливість, сміливість, 

витримка, рішучість, самостійність, ініціативність. Високий розвиток цих якостей визначає 

силу волі. Воля співробітника – це психічна діяльність, що виражається у свідомих діях і 

вчинках, спрямованих на досягнення поставлених цілей. 

У бойовому хортингу воля особливо чітко проявляється в діях і вчинках, пов'язаних з 

подоланням різних труднощів [89–95]. Під час тренувань співробітникам правоохоронних 

органів – спортсменам бойового хортингу іноді доводиться робити надзусилля, виконувати 

вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки до неможливості, а також багаторазово 

повторювати виконання базової ударної та кидкової техніки бойового хортингу. 

Під час змагань вольові якості учасників набувають переважного значення, і співробітник 

підданий високому змагальному фізичному та психологічному навантаженню, часто стоїть 

перед вибором: продовжувати боротьбу за перемогу до кінця або звести сутичку до нічиєї, а 

то й навіть погодитися з поразкою. 

Вольовий співробітник завжди буде боротися до кінця, і це придасть йому в переважній 

більшості ситуацій упевненості та збільшить можливість успішного виступу. Особливо це 

спостерігається на змаганнях, коли співробітник ніби у програшній ситуації здійснює над 
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собою вольові зусилля, бере ініціативу в свої руки, починає атакувати і переламуючи хід 

сутички на свою користь, здобуває перемогу над суперником. 

Розвиток волі залежить від якості педагогічного процесу та методики виховання, а також 

пов'язаних з ними звичок, усталених моральних норм і від роботи співробітника 

правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу над собою. Однією з основних 

умов, що сприяють вихованню волі, є думка колективу і інструктора. Завдання інструктора у 

процесі розвитку морально-вольових якостей співробітник полягає в тому, щоб забезпечити 

умови для їх удосконалення, навчити його правильно вибирати цілі та оцінювати свої дії, 

заохочувати правильні дії і вчинки, забезпечити єдину позитивну думку професійного і 

спортивного колективу та вміння правильно оцінювати дії членів колективу. 

Співробітників правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу, який має 

високий рівень сили волі та бійцівський характер, набагато скоріше та ймовірніше доб’ється 

високих спортивних результатів, ніж учень, який немає необхідного рівня наполегливості, 

витримки, рішучості, самостійності та ініціативності. 

Вдосконалення наполегливості. Для виховання наполегливості існує безліч засобів. 

Наполегливість співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу 

виражається в його здатності наполегливо прагнути до досягнення поставленої мети, 

незважаючи на труднощі, що зустрічаються на цьому шляху. 

Спочатку досягнення поставленої мети не повинно мати значних труднощів. Потім, у 

результаті успішних дій, співробітник правоохоронних органів – спортсмен бойового 

хортингу отримує впевненість, яка стимулює його на досягнення більш важких цілей. Тут 

інструктор має допомогти учню правильно оцінити свої сили, і якщо в результаті перших 

успіхів співробітник приймає нездійсненне рішення, то інструктор попереджає його про це. 

Якщо співробітник у результаті не зміг подолати труднощів і не зміг домогтися вирішення 

поставленого завдання, то інструктор допомагає йому розкрити причини та намітити шлях, 

що у подальшому дозволить добитися перемоги. Таким чином поступово співробітник 

правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу привчається долати спочатку 

невеликі труднощі, а потім і складніші. 

Наприклад, для виховання наполегливості застосовуються певні методи під час 

навчально-тренувального процесу. Ці методи напряму пов’язані зі збільшенням показників 

під час виконання вправ. Якщо молодий співробітник правоохоронних органів – ще не 

досвідчений спортсмен бойового хортингу віком 18–23 роки може виконати максимально 

40–50 згинань і розгинань рук в упорі лежачи на кулаках і 10–15 підтягувань на перекладині, 

інструктор з бойового хортингу, знаючи його показники, дає йому завдання вийти через 1 рік 

тренувань на показники: 70 згинань і розгинань рук в упорі лежачи на кулаках та 

20 підтягувань на перекладині. 

У цьому випадку інструктор завідомо знає, що для виконання завдання вистачить і 6 

місяців (півроку), але стимулюючи наполегливість співробітника, він визначає триваліший 

термін. Впродовж кожного місяця, інструктор цікавиться результатами співробітника, і при 

кожному, навіть невеликому проміжному успіху хвалить учня, відзначаючи його вольові 

якості та прояв наполегливості [96–99]. По закінченні 6 місяців співробітник добивається 

завдання, з радістю повідомляє інструкторові, що він достроково виконав вправу, яка раніше 

йому здавалася важкою, а інструктор для себе визначає підвищення фізичної підготовленості 

співробітник та рівня його наполегливості. 

Наполегливість співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу 

тісно пов'язана з працьовитістю. Якщо співробітник постійно працює над досягненням мети, 

то він обов’язково доб’ється результату. Потрібно відзначити, що наполегливість 

розвивається тільки тоді, коли співробітник має успіх у досягненні поставлених цілей. 

Навпаки, не розвивається наполегливість, якщо мета не досягнута. Навпаки, у цьому випадку 

розвивається невпевненість, прагнення применшити свої сили. Завдяки наполегливості до 

співробітника приходить така необхідна вольова якість як самостійність, уміння приймати 

самостійні рішення та брати відповідальність за ці рішення. 
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Вдосконалення самостійності. Самостійність співробітника правоохоронних органів – 

спортсмена бойового хортингу виражаються в його здатності діяти самому без сторонньої 

допомоги чи керівництва, здатності самому приймати рішення і виконувати їх, у прагненні 

до нового. Це дуже потрібні та важливі якості, що допомагають співробітнику висунутися в 

число провідних і стати переможцем у змаганнях і сутичках, під час яких інструктор не має 

можливості стежити за учнем, тим більше підказувати йому правильні рішення. 

Самостійність та ініціативність співробітників правоохоронних органів – спортсменів 

бойового хортингу базуються на глибоких знаннях, які допомагають йому приймати 

правильні рішення. Ці якості розвиваються за допомогою повідомлень про найбільш 

правильні способи дій у різній обстановці, розповідь і показ, а при подальшому наданні 

можливості виконати або перевірити їх. 

При проведенні сутичок на тренуванні і під час змагань співробітник має звикнути до 

того, що він, щоб виграти, може сподіватися тільки на себе, що ніхто йому не допоможе і не 

підкаже. Це змушує його діяти самостійно. Якщо співробітник приймає неправильне рішення 

– це означає, що у нього немає достатніх знань з цього питання. Завдання інструктора 

з'ясувати, що з вивченого матеріалу співробітником не засвоєно. Спостереження інструктора 

за діями співробітника дозволяють це зробити, і надалі пояснити, чому його дії були 

невдалими. 

Отримавши певні знання на заняттях, співробітник правоохоронних органів – спортсмен 

бойового хортингу може діяти не тільки так, як показував інструктор, а й по-своєму, успішно 

вирішуючи завдання. Так, іноді при розучуванні прийому співробітник знаходить свій новий 

варіант проведення даного прийому, який у подальшому може стати коронним. Таку 

ініціативу варто всіляко підтримувати та заохочувати. Заохочення виражається в тому, що 

інструктор пропонує співробітнику показати винайдений прийом усім, хто займається, і 

схвалює його діяльність. 

Це підвищує ініціативність не тільки винахідника нового прийому, а й інших 

співробітників. Самостійність та ініціативність співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу має розвиватися поступово, у міру накопичення в 

співробітників достатніх знань. Розвиваючи самостійність співробітників, інструктор має 

прагнути до того, щоб кожен співробітник уже на перших заняттях міг сам спробувати 

виконувати якісь прості дії. 

Поступово самостійність повинна розвиватися до такого ступеня, що співробітник може 

сам правильно вирішувати всі тренувальні та змагальні завдання. Для виховання 

самостійності існує навіть метод, коли співробітник під час простих клубних змагань, а 

частіше під час конкретної сутички (зі слабкішим суперником), залишається без підтримки 

інструктора. 

Інструктор навмисно покидає приміщення спортзалу, де проводиться сутичка, або 

відходить від хорту, демонструючи зайнятість, але дивиться за діями співробітника, за 

проявами його самостійності. Якщо співробітник помітив відсутність інструктора, але 

необхідність зібратися та перемогти суперника перевищили його розгубленість, це означає, 

що співробітник має високі здібності самостійності. 

Коли співробітник приймає самостійне рішення, у нього зазвичай відбувається боротьба 

різних мотивів. Причому ця боротьба не закінчується в більшості випадків моментом 

прийняття рішення, а може продовжуватися і в процесі виконання його, особливо якщо при 

виконанні зустрічаються будь-які труднощі. 

Так, наприклад, рішення зігнати вагу до певного змагання складається в результаті 

боротьби різних мотивів. Після того як співробітник правоохоронних органів – спортсмен 

бойового хортингу приймає рішення та приступає до скидання ваги, відчуття спраги 

збільшується та підкріплює мотиви проти. Якщо у співробітника немає високорозвинених 

якостей витримки та наполегливості, то він може змінити рішення. Наполегливий і 

витриманий співробітник може зігнати вагу, але якщо він не доб'ється перемоги у змаганнях, 
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то надалі не зможе бути таким наполегливим, якщо не буде заохочений якимось іншим 

способом. 

Розвиток морально-вольових якостей відбувається у процесі тренувальних занять, змагань 

і в побуті. Правильна побудова занять, змагань і режиму, відповідна вимогливість з боку 

інструкторів, суддів і спортивного колективу бойового хортингу, яка виражається в тому, що 

вони заохочують правильні дії, засуджують неправильні, дозволяють розвивати морально-

вольові якості співробітника. Набуті під час занять бойовим хортингом вольові якості 

однозначно сприятимуть досягненню високих спортивних результатів і перспективам у 

повсякденному житті. 

Вдосконалення рішучості. Рішучість співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу виражається в його здатності не боятися труднощів і невдач, 

умінні, оцінюючи свої можливості, приймати правильне рішення, і, прийнявши його, 

намагатися виконати. Співробітник виробляє у себе цю здатність із різних мотивів, що 

визначають його діяльність, вибрати найбільш правильні. Прийнявши рішення, потрібно 

діяти відразу без зволікань. Рішучість співробітників розвивається, якщо вона базується на 

впевненості і підкріплюється думкою, схваленням інструктора та спортивного колективу. 

Прояву рішучості заважає невпевненість і страх. 

Рішучість співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу 

базується на сміливості. Сміливість – це внутрішній стан співробітника. Сміливий 

співробітник відчуває спокій і впевненість у сутичці та завжди готовий рішуче діяти, 

ринутися в атаку, завдати супернику сюрпризу, використовуючи його непідготовленість і 

несподіваність ситуації. Якість сміливості тим вище, чим більше відчуття небезпеки, яке 

потрібно подолати співробітнику. Сміливість виховується і розвивається на виконанні різних 

дій, що вимагають придушення почуття страху, невпевненості. 

Ці почуття легше долаються, якщо в групі є приклад успішного виконання іншими 

співробітниками цих дій. Якщо перша спроба виконання дії буде успішною та не спричинить 

жодних неприємних відчуттів, то наступні спроби будуть виконуватися сміливіше, і, 

навпаки, якщо спроба буде невдалою і призведе до неприємних відчуттів, то співробітники 

правоохоронних органів – спортсмени бойового хортингу прагнутимуть уникнути такого 

повторення. 

В останньому випадку замість сміливості розвиватиметься нерішучість. Успішний виступ 

співробітників правоохоронних органів у змаганнях також розвиває рішучість і сміливість. У 

наступних змаганнях співробітник буде ще більш рішучим і сміливим. Якщо у змаганні чи 

тренуванні співробітник програє більшість сутичок, то його наступні виступи будуть 

нерішучими. 

Таким чином, при вихованні рішучості та сміливості, потрібно стежити за тим, щоб усі 

або більшість дій, що намагається виконати співробітник, підкріплювалися позитивними 

подразниками. У сутичках виконання прийомів і невдача контратаки з боку суперника 

підвищують сміливість і рішучість співробітника, і, навпаки, успіх контратаки суперника 

різко знижує рішучість учня у застосуванні даних прийомів, особливо в сутичках з тим 

самим суперником. 

Рішучість співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу 

залежить від їх витримки, здатності пригнічувати свої почуття, що у свою чергу допомагає 

прийняти правильне рішення, вибрати з різних мотивів діяльності не найприємніший, а 

найпотрібніший. 

Якщо співробітник правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу виконує дії, 

що не доставляють йому задоволення, але вони необхідні для перемоги у сутичці або для 

колективу, то інструктор і колектив спортсменів повинні знайти обов'язково якісь заходи 

заохочення, щоб наступного разу співробітник рішучіше виконував потрібну для колективу 

роботу. Слід враховувати, що заходи заохочення мають бути такими, щоб придушувати 

неприємні відчуття, які отримує співробітник перед початком роботи або при виконанні 

роботи. 
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Таким чином, повний комплекс засобів виховання рішучості складає тренувальні та 

змагальні випробування, а також побутову необхідність. Рішучість, яка буде вихована у 

співробітника – спортсмена бойового хортингу, дасть йому можливість реалізовувати 

спортивні завдання, а також швидко приймати рішення та ефективно працювати в побутових 

сферах життя. 

Вдосконалення витримки. Виховання витримки спочатку починається під час 

тренувань, а потім її результати можна спостерігати на змаганнях під час проведення 

сутичок. У практиці тренування витримки під час занять використовуються вправи на час. 

Наприклад, стояння на руках з опорою ніг на стіну виконується до того моменту, коли вже 

співробітник правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу не може фізично 

витримати стійку на руках. 

Витримка тренується під час виховання витривалості при кросах та марафонах. Також 

витримка тренується вправами у висах на перекладині, наприклад, група співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу одночасно застрибує на 

перекладину та починає висіти. Тренувальне питання полягає в тому, щоб не зістрибнути з 

перекладини швидше інших. Також витримка тренується при багаторазовому повторенні 

техніки ударів ногами на високий рівень, кидків з важким партнером, та під час інших 

спеціальних вправ методики підготовки співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу. 

Витримка співробітника також виражається в його здатності долати різні почуття: страх, 

спрагу, втому, біль та інші відчуття, що виникають у результаті впливу як зовнішніх, так і 

внутрішніх чинників. Витримка співробітників правоохоронних органів – спортсменів 

бойового хортингу має велике значення при виконанні вимог професійного робочого 

режиму, при досягненні наміченої мети, незважаючи на те, що для цього доводиться іноді 

стримувати інстинкти та звички. 

При підгонці ваги співробітнику доводиться долати сильне почуття спраги і голоду. Якщо 

у нього немає достатньої витримки, то він не втерпить і, в результаті, до моменту зважування 

перевищить свою вагу. В сутичці співробітник, який не має витримки, не зможе подолати 

почуття втоми і віддасть перемогу супернику. 

Співробітник, який не має витримки та самовладання, може, піддавшись почуттю гніву, 

порушити правила, допустити грубість і програти. Витримка співробітника правоохоронних 

органів – спортсмена бойового хортингу розвивається, якщо він привчає себе долати 

спочатку свої почуття, що мають невелику інтенсивність, невелику спрагу, біль, втому, 

небажання щось робити, роздратування, страх, бажання, відволікаючі від вирішення 

поставленого завдання тощо, а потім і більш сильні почуття. Це досягається шляхом 

розробки системи завдань у тренуванні, поступового підвищення вимог, що пред'являються 

до співробітників. 

Система таких завдань дає можливість виховати впевненість співробітника 

правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу в тому, що він здатний перенести 

самі високі випробування, і при цьому підвищувати спортивні результати. Впевненість 

співробітника у необхідності подолання труднощів і придушенні певних негативних 

почуттів, а також різноманітних спокусливих речей, сприяє розвитку витримки. Витримка 

часто виражається в умінні не тільки подолати труднощі, а й в умінні відмовитися від 

непотрібних речей, що заважають прогресувати. 

Висновок. Таким чином, у статті визначені особливості базової психологічної підготовки 

співробітників правоохоронних органів засобами бойового хортингу, обґрунтована 

можливість і доцільність формування навичок фізичного самовдосконалення співробітників 

у ході занять бойовим хортингом на основі створення спортивного та освітнього середовища, 

виправлення змісту навчальної програми, методики навчання та творчості тренера, 

використання яких сприяє поліпшенню рівня психологічної придатності співробітників 

правоохоронних органів, спортивної діяльності перспективних спортсменів.  
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У результаті наукового дослідження нами визначено форми і методи самостійних занять 

бойовим хортингом для фізичного самовдосконалення особистості співробітників 

правоохоронних органів, охарактеризовано зміст програм загальної і спеціальної 

психологічної підготовки, що відкриває шлях до подальших розробок у цьому напрямі. 
Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над удосконаленням 

психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів засобами бойового 

хортингу, професійно-прикладної фізичної підготовки студентів і курсантів правоохоронних 

спеціальностей, вихованням фізичної культури та основ здоров’я, вдосконаленням знань і 

умінь щодо здоров’язбережувальних технологій бойового хортингу, формуванням цінностей 

психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів засобами бойового 

хортингу у констатувальному, формувальному та контрольному експериментах буде 

конкретизована в результатах дослідження. 
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Анотація. У статті подано аналіз методики щодо організації занять з бойового хортингу у закладах 

вищої освіти. В організації фізичного виховання студентів засобами бойового хортингу є проблеми, пов’язані з 

методикою викладання, кількістю годин із фізичного виховання студентів для розв’язання завдань тренування, 

оздоровлення та фізичної підготовленості, мотивацією до занять фізичною культурою і спортом 

студентської молоді, рівнем культури ставлення до власного здоров’я. Рішення проблем убачається в 

збільшенні рухової активності студентів за допомогою впровадження інноваційних технологій і методик 

занять з бойового хортингу в навчальний процес, переобладнанні приміщень закладів для занять 

пріоритетними та доступними видами спорту та рухової активності, у розробці оригінальної навчально-

методичної літератури для підвищення грамотності та обізнаності студента з питань бойового хортингу, 

здоров’я, загальної фізичної культури. Мета – реалізація уявлення студентів про методику викладання 

бойового хортингу у закладах вищої освіти. Розглянуто особливості роботи тренера-викладача бойового 

хортингу; проаналізовано нормативно-правові документи, на яких базується специфіка викладання та 

документи, які відображають новітні тенденції з фізичного виховання бойового хортингу для студентів 

закладів вищої освіти; ознайомлено з програмою фізичного виховання студентів у процесі занять бойовим 

хортингом у закладах вищої освіти; надано характеристику особливостей роботи викладача фізичного 

виховання; ознайомлено з правами та обов’язками тренерів і спортсменів бойового хортингу; надано уявлення 

про зміст та організацію професійно-педагогічної освіти з бойового хортингу у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: бойовий хортинг, заклад, тренування, методика викладання, заняття, фізична культура, 

основи здоров’я, фізичне виховання молоді, вища освіта, здоровий спосіб життя, бойове мистецтво, 

національний вид спорту, духовне виховання, фізичні вправи, програма підготовки. 
 

Актуальність наукового дослідження. Методика загального різнобічного навчання 

студентів і курсантів елементам бойового хортингу, заняття з вивчення прийомів бойового 

хортингу та спеціальних вправ складаються з навчання і тренування [1–12; 19–32].  
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