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Bila, Victoria; Yeromenko, Eduard; Cmeliuk, Vasyl 

Military-patriotic education of schoolchildren and students in the process of 

combat horting 
Abstract. The article reveals the content and purpose of educating patriotism of schoolchildren and students, in 

particular, combat horting athletes in accordance with modern conditions of society. Fundamental definitions are 

formulated, the basic principles of military-patriotic education, their interdependence and systematization, priority 

directions of realization are defined. The concept of patriotism is considered as an integral value and spiritual and 

moral quality of the personality of a combat horting athlete. The means of theoretical and methodical elaboration of the 

problem are established and the necessity of improvement of the system of education of schoolchildren and students in 

the context of the Concept of national-patriotic education of youth is substantiated. The possibility of introducing a 

methodical system into combat educational horting, which promotes the conscious assimilation of national-patriotic 

values by future defenders of Ukraine, has been proved. Moral education combines the principles and norms of 

universal morality and national moral value. Military-patriotic education is connected with legal education. Together, 

they ensure the formation of a culture of human behavior. the problem of education of patriotic feelings in school 

children and students in the process of acquainting them with combat horting is covered. The article reveals the essence 

of the concepts of patriotism, patriotic feelings as a reflection of the conscious careful attitude of Ukrainian citizens of 

any nationality to the state, native land in which you live, which we understand as an integrative quality of the subject - 

a combat horting athlete, which provides emotionally positive attitude to themselves as individuals and to the 

Motherland, responsible activity, conscious attitude to their native land, the desire to master the language as the most 

important value of their people, the ability to realize themselves as part of the Ukrainian people. The structure of 

patriotism, which is brought up by means of combat horting, is described. 

Key words: combat horting, military-patriotic education, patriotism, education, physical culture, basics of health, 

schoolchildren, higher pedagogical education, students, future defenders of Ukraine, principles of education, 

educational tasks, sports, internationalism, national sport, physical preparation, the Ukrainian nation, the will to win. 
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БОЙОВОГО ХОРТИНГУ СПІВРОБІТНИКАМИ  

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

Єрьоменко Е. А., 

Чмелюк В. В., 

Грищук В. Л., 

Бухтіяров О. А., 

Тішин А. В. 
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  

працівників податкової міліції Університету ДФС України 

 

Актуальність наукового дослідження. У мінливому індустріальному суспільстві люди 

все більше переходять до підвищених соціальних стандартів як у вирішенні спірних питань 

бізнесу та економіки, так і звичайних побутових проблем [1–12; 18–29]. Усе це відбувається 

завдяки діючому законодавству. Але всі люди різні, і рівень виховання людей може 

коливатися від висококультурних та освічених представників соціуму до осіб, що живуть 

незаконними способами, навіть злодіїв. І невідомо, на кого може потрапити нормальний 

законослухняний громадянин у темних провулках.  
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Відповідно до цього, тренувальний процесу бойового хортингу передбачає навчання 

прийомів прикладного характеру, які можна застосувати для самозахисту при нападі 

зловмисника [13]. 
Виклад основного матеріалу. Практично весь арсенал спортивних прийомів бойового 

хортингу буде ефективним у випадку самозахисту, але психологія такого випадку, на відміну 

від спортивної сутички, зовсім різна. Нападник може вести себе абсолютно неадекватно, 

реагувати на звернення до нього так, як нормальна людина не передбачає. Окрім того, у 

нападника може бути в руках зброя, або що завгодно. Саме для підготовки співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу до нестандартних життєвих 

ситуацій вивчається психологія самооборони як розділ теоретичних знань поведінки людини, 

а прийоми прикладного розділу бойового хортингу – як її практична частина. 

Самозахист у непередбачуваних конфліктних ситуаціях у психологічному плані є актом 

непідкорення вимогам нападника та проявом упевненості в собі та своїх особистісних 

якостях характеру. Це відмова прийняти статус жертви, з якої можна знущатися та яку 

можна принижувати, в якої можна відібрати матеріальні цінності чи майно. З фізичної точки 

зору акт самозахисту необхідно розглядати як інстинкт самозбереження. 

В глибинних підвалинах генетики людини закладена боротьба за своє життя та за життя 

своєї сім’ї. Зважаючи на те, що бойовий хортинг є не тільки професійно-прикладним видом 

спорту правоохоронців, а ще й бойовим мистецтвом, методики якого дозволяють набути 

практичних навичок боротьби за своє життя у моменти нападу, співробітники 

правоохоронних органів – спортсмени бойового хортингу мають вивчати не тільки прийоми, 

а й умови та обставини, в яких вони ці прийоми можуть застосовувати. Добро має бути не 

тільки з кулаками, а ще й з мозком. 

Самозахист – це відповідні дії особи, що вживаються для забезпечення свого життя та 

здоров’я, а також прав, порушених нападом іншої особи. Так що тренування прийомів 

бойового хортингу прикладного спрямування, певної агресивності та впевненості в собі 

виявляється невід'ємною частиною системи підготовки до самозахисту в нестандартних 

екстремальних ситуаціях. 

Має проводитися не тільки фізична та технічна підготовка, а й суттєва спеціальна 

психологічна підготовка. Для самозахисту необхідно мати силу і сміливість, навіщо 

тренувати техніку, якщо застосувати її не вистачить сміливості. А думати про те, що з тобою 

не може трапитися складна ситуація і не готуватися до неї, дуже заспокійлива та небезпечна 

думка. 

Безумовно, безліч законів покликані захищати нас і підтримувати порядок у відносинам 

між людьми. Але проте певний рівень злочинності продовжує існувати. Не проходить і дня, 

щоб невинні люди в різних країнах не постраждали від різного роду актів насильства. Бачачи 

нездатність силових органів повністю впоратися зі злочинністю, люди самі прагнуть уміти 

захистити себе і своїх близьких [14–17]. Кожна людина, будучи членом суспільства, має 

повне право захищати себе від протизаконних посягань на своє життя і здоров'я. Саме ця 

мета і приводить багатьох до занять бойовим хортингом як бойовим мистецтвом і 

прикладним єдиноборством. 

Тому інструктор з бойового хортингу зобов'язаний зробити все від нього залежне, щоб 

такі люди навчилися прийомам, могли відчувати себе в безпеці та жити без страху за власне 

майбутнє. Інструктор може зробити це, навчивши співробітників ефективним прийомам 

самооборони, спеціальним комбінаціям ударної та кидкової техніки, а також тому, коли і як 

користуватися ними. Існує безліч найрізноманітніших ефективних технік, що в рівній мірі 

застосовуються для самооборони у різних ситуаціях. 

Інструктору необхідно дослідити потреби кожного зі співробітників і визначити, які 

техніки найбільш відповідають їх комплекції, силі, віку та фізичним можливостям. Людина 

ефективно захищатиметься тільки тими прийомами, які для неї морфологічно зручні. 

Молодих співробітників правоохоронних органів у першу чергу треба навчити простим і 

ефективним діям, які вони зможуть легко запам'ятати та застосувати в різних обставинах. 
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Співробітники мають навчитися методам уникання небезпечних ситуацій, щільним захватам 

за руки без одежі і за одежу, ухилам від ударів у голову та різким простим ударам у больові 

крапки на обличчі. 

Співробітникам середнього рівня підготовки в бойовому хортингу вкрай важливо відчути 

практичну ефективність досліджуваних технік кидкового арсеналу. Прийшовши додому, 

вони намагатимуться перевірити дієвість нових прийомів на друзях і родичах [30–42]. Тому, 

знайомлячи співробітників з прийомами, спрямованими проти життєво важливих і найбільш 

уразливих органів, будь-то очі, горло, пах, ніс, гомілки, ліктя, коліна, пальців необхідно 

обов'язково попередити, що правильно проведена атака прийомом прикладного розділу 

бойового хортингу може бути дуже небезпечною для здоров'я їхніх друзів і близьких. Зі 

співробітниками молодіжного віку інструктору необхідно частіше проводити виховні бесіди 

з метою формування особистісних якостей характеру, які співробітник має набути під час 

підготовки до самозахисту. 

Співробітників, які перейшли на більш високі стадії навчання, треба знайомити з 

проведенням впливів на кисті, пальці, виконанням затримувальних захватів суглобів і кидків. 

Навчати цим прийомам слід повільно та поступово, попередньо повністю домігшись від 

співробітників дотримання всіх правил безпеки. Перш ніж увести в тренувальну програму 

складні кидки, навіть своїх кращих співробітників треба навчити правильно падати, 

групуватися, виконувати самостраховки при падіннях на спину, на бік, уперед, перекидом, 

інакше їм не уникнути травм спини і шиї. 

При вивченні спеціальних больових прийомів на малі суглоби (зап’ястя, пальці), треба 

вимагати від співробітників негайно припиняти чинити тиск на суглоб, як тільки партнер 

дасть відповідний сигнал. Займаючись під грамотним керівництвом кваліфікованого 

інструктора, співробітники зможуть повністю та безпечно для себе опанувати складними та 

ефективними техніками самооборони. 

При викладанні способів самозахисту надзвичайно важливо зробити акцент на тому, що 

жоден з вивчених прийомів не можна застосовувати на практиці поза тренувальним залом, 

якщо на те немає вагомих причин. Необхідно поставити співробітник до відома про те, яким 

чином державне законодавство трактує застосування сили з метою самозахисту. 

Техніка прийомів і психологія самозахисту – дві сторони однієї медалі. Техніка прийомів 

спрямована на фізичний вплив на нападника, його фізичне враження прийомами бойового 

хортингу, обеззброєння, затримання тощо. Техніки психологічної самооборони спрямовані 

головним чином на те, щоб визначити небезпеку та уникнути сутички, виграти час і 

відновити самоконтроль, по можливості налагодити нормальний перебіг взаємодії з 

агресором. 

Людина, яка веде себе агресивно чи небезпечно по відношенню до вас, за психологією 

самозахисту має умовну назву – агресор. Але не кожний агресор переходить у фазу нападу, 

тобто стає нападником [43–57]. Отже, велике значення для цього має і ваша поведінка. Адже, 

основний ворог – це не сам агресор, а ті почуття, які він викликає і якими користується. 

Власне ваша психологічна рівновага та впевненість іноді здатна применшити вплив агресора 

чи просто звести його нанівець. 

Принципи самозахисту 

1. Вміти уникати небезпечних ситуацій. Необхідно знати, що слід пізно ввечері, вночі не 

ходити темними вулицями, не зупинятися та не розмовляти з незнайомими особами, 

обходити знайомств з особами підозрілого вигляду, не відкривати двері мешкання людині, 

яка неадекватно відповідає на запитання, незнайомим особам тощо. Обставин, які можуть 

викликати небезпечні ситуації може бути безліч. 

2. Уміти визначати конкретну потенційно небезпечну ситуацію та піти від неї. Якщо ви 

вже зрозуміли, що потрапили в небезпечну ситуацію, є багато варіантів піти з неї, оголосити 

поважну причину та поспішно відійти, повідомити про наближення іншої вагомої особи: 

батька, дідуся тощо. 

3. Ухилитися від вуличної бійки, якщо це можливо, використовуючи будь-які засоби. 
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4. Якщо раптовий нападник за визначенням сильніший фізично, має зброю, загрожує нею 

та вимагає від вас матеріальні цінності, краще їх віддайте. Не ризикуйте життям заради 

грошей або іншої власності. При цьому необхідно зробити всі зусилля для того, щоб 

запам’ятати обличчя нападника, його особливі прикмети: татуювання, шрами, кількість 

пальців на руках, одежу, манеру рухатися, манеру розмовляти, інші наявні звички. 

5. Активна самооборона з силовим застосуванням прийомів є останнім засобом захистити 

себе. В цьому випадку дійте рішуче, швидко та потужно, повністю використовуючи нищівну 

силу прийомів бойового хортингу, всі свої знання та вміння. Контролюйте себе при 

добиваннях, умійте зупинитися, коли дозволять обставини і це стане необхідно. 

Багато конфліктів і нападів відбуваються з вини самої жертви нападу, яка показує своїм 

виглядом, що вона опинилася в недозволеному місці і в недозволений час, або податлива та 

занадто легкодоступна чи беззахисна: п'яна, налякана, збуджена, надто довірлива тощо. 

Усунувши ці фактори, ви в значній мірі зменшите ризик перетворитися на жертву нападу. 

Перед нападником тренована людина не показує переваги, не виступає героєм, якому 

невідомий страх [58–76]. Тренування розвиває самодисципліну, самоконтроль, формує 

здатність діяти належним чином усупереч боязні. Психологічно підготовлений співробітник 

правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу повинен уміти впоратися зі страхом 

і направити його в русло успішного самозахисту. 

Психологія самозахисту 

1. Спробуйте знайти мирне вирішення конфлікту в самому його початку, коли агресор 

намагається знайти привід для зіткнення та нападу. 

2. Заспокойтеся і не жестикулюйте, не грозіть і не розмахуйте руками. Стійте рівно. 

3. Спробуйте якомога швидше уяснити мотиви нападу, що нападнику від вас треба. 

4. Намагайтеся тихо і тактично почати розмову, не злити нападника, звертайтеся на «Ви». 

5. Переходьте на твердий рівний тон, спробуйте домовитися з нападником. Уважно 

слухайте кожне слово, підтримуйте постійний обмін фразами. 

6. Не критикуйте дії нападника, не суперечте, не загрожуйте в його адресу. 

7. Не уходьте поки нападник розмовляє з вами, не обертайтесь до нього спиною. 

8. Якщо нападник вас притримує і справа йде до конфлікту, спробуйте зробити 

комплімент, відвернути увагу на нього самого. 

9. У складній ситуації, коли починають конфлікт дві–три особи, визначте серед них 

лідера. Звертайтеся до нього поважно. 

10. Якщо шансів домовитися немає, спробуйте відвернути увагу нападника і змусити його 

ослабити контроль ситуації, і нападайте першим, коли він найменше цього очікує. 

Використовуйте принцип несподіваності. Заради порятунку свого життя без коливань 

використовуйте всі можливі способи самозахисту [77–89]. 

Дані наведені принципи самозахисту є орієнтовними і вони не можуть забезпечити 

вирішення всього широкого спектру небезпечних ситуацій, але надають розуміння 

важливості знань психології людей у поведінці в таких ситуаціях. 

Висновок. Таким чином, у статті обґрунтована можливість і доцільність застосування 

прикладних прийомів бойового хортингу співробітниками правоохоронних органів, 

формування навичок самооборони, 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 фізичної придатності спортсменів бойового 

хортингу, спортивної діяльності перспективних спортсменів, які є співробітниками силових 

структур [90–99]. У результаті наукового дослідження нами визначено форми і методи 

самостійних занять бойовим хортингом для фізичного самовдосконалення особистості, 

охарактеризовано зміст програм загальної і спеціальної фізичної підготовки, що відкриває 

шлях до подальших розробок у цьому напрямі. 
Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над вивченням принципів 

застосування прикладних прийомів бойового хортингу співробітниками правоохоронних 
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органів, удосконаленням професійно-прикладної фізичної підготовки співробітників 

правоохоронних органів, вихованням фізичної культури та основ здоров’я, вдосконаленням 

знань і умінь щодо технологій бойового хортингу у констатувальному, формувальному та 

контрольному експериментах буде конкретизована в результатах дослідження. 
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державної фіскальної служби України 

Бондарчук 

Віталій 

Вікторович 

заступник начальника факультету з організаційної роботи Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції Університету державної фіскальної служби 

України, кандидат юридичних наук, полковник податкової міліції  

Боровець 

Наталія 

Олександрівна 

Інспектор відділу виховної роботи Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 

міліції Університету державної фіскальної служби України 

Буток  

Олена 

Володимирівна 

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 

Анатолійович 

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 
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Вєхтєв 

Валерій 

Валерійович 

президент Кіровоградської обласної федерації бойового хортингу, 

майстер спорту України з хортингу, учасник бойових дій 

Ганчева 

Владислава 

Ігорівна 

співробітник відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки 

України 

Гарбовський 

Леонід 

Антонович 

доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної 

фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент 

Гречаний 

Олександр 

Миколайович 

учитель-методист фізичної культури Київської інженерної гімназії, 

перший віце-президент Національної федерації бойового хортингу 

України, майстер спорту України з хортингу 

Грищук  

Віктор 

Леонідович 

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 

Деревянко 

Вікторія 

Василівна 

завідуючий сектором наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту суспільної, громадської та технологічної освіти 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і 

науки України, майстер спорту України з хортингу 

Деркач 

Оксана 

Вікторівна 

провідний фахівець кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України 

Єрьоменко  

Вероніка 

Едуардівна 

майстер спорту України з хортингу, студентка 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, член 

національної збірної команди України з хортингу, чемпіонка України 

з хортингу. 

Єрьоменко  

Едуард 

Анатолійович 

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 

Звєрєв 

Антон 

Віталійович 

інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

ДФС України, майстер спорту України, капітан податкової міліції 
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Полторацький 

Сергій 

Сергійович 

начальник медичної служби Міністерства оборони України, 

президент Національної федерації військово-прикладного хортингу 

України, майстер спорту України з хортингу 

Рамазанова 

Уляна 

Василівна 

Старший інспектор з особливих доручень відділу спеціалізованої та 

професійної підготовки фахівців з фінансових розслідувань 

Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції Університету державної фіскальної 

служби України, підполковник податкової міліції 

Рудей 

Дмитро 

Юрійович 

директор Київської інженерної гімназії, учитель-методист 

Сидоренко 

Олексій 

Миколайович 

кандидат економічних наук, начальник навчального відділ 

Університету державної фіскальної служби України, кандидат у 

майстри спорту України з хортингу 

Степура 

Тетяна 

Миколаївна 

провідний фахівець Навчально-наукового інституту спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної 

фіскальної служби України, кандидат у майстри спорту України з 

хортингу 

Тимчик 

Микола 

Валерійович 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри футболу 

Національного педагогічного університету імені Миколи 

Драгоманова, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку 

та здорового способу життя Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України, майстер спорту 

України з хортингу 

Тішин 

Андрій 

Володимирович 

старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України, майстер бойового хортингу 

Федорченко 

Тетяна 

Євгенівна 

доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, 

головний науковий співробітник Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України, кандидат у майстри 

спорту України з хортингу 

Чмелюк  

Василь 

Васильович 

кандидат юридичних наук, проректор з питань підготовки кадрів 

податкової міліції – начальник Факультету підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України, полковник 

податкової міліції, учасник бойових дій 

Шаповалов 

Борис 

Борисович 

кандидат психологічних наук, доцент, президент Міжнародної 

федерації поліцейського хортингу, президент Федерації поліцейського 

хортингу України, віце-президент Національної федерації бойового 

хортингу України 
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