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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ПРАВООХОРОННИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ВІДОМЧИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

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. Пріоритетним напрямком процесу психофізичної 

підготовки, що реалізується в морському вузі, є його прикладне зміст, що дозволяє курсантам 

бути адаптованими до фізичної середовищі, властивої морської професії [1–13; 17–26]. 

Виконання професійної діяльності в екстремальних умовах супроводжується відповідними 

реакціями організму людини, які відображають процес його адаптації до впливів професійного 

навантаження і середовищних факторів і характеризують процеси відновлення після цих впливів.  

Ці реакції завжди взаємопов'язані між собою і визначають адаптованість (або не 

адаптованість) функціонування всіх органів і систем організму до професійної діяльності. 

Організаційно-педагогічні аспекти прикладної психофізичної підготовки курсантів відомчих 

закладів вищої освіти правоохоронних спеціальностей вивчає, а також впроваджує засоби 

підготовки співробітників бойовий хортинг – національних професійно-прикладний вид спорту 

правоохоронних органів України. Одним з ключових вимог підготовки фахівця є чітко виражена 

професійна спрямованість навчального процесу з фізичного виховання на формування у 

курсантів навичок і умінь, пов'язаних з характером майбутньої службової діяльності.  



 

129 
 

При підготовці курсантів правоохоронних спеціальностей до професійної діяльності засобами 

бойового хортингу, що проводиться в екстремальних умовах, значну роль грає прикладна 

психофізична підготовка. Це положення пов'язане з тим, що значення бойового хортингу полягає 

в пріоритетності впливу фізичних вправ, фізичного тренування на біологічну сутність людини: 

рівень її здоров'я, фізичний розвиток, виховання рухових якостей. Будь-який освітній процес 

являє собою цілісну педагогічну систему, основу якої складають базові системоутворювальні 

компоненти. У педагогічній системі бойового хортингу мета виступає їх вершиною і початком, 

будучи свого роду стратегічним проектом кінцевого результату діяльності. Відбір матеріалу, 

порядок його викладу, організаційні форми, методи, прийоми, система контролю впливають на 

процес діяльності курсантів закладів вищої освіти в системі бойового хортингу [14].  

Засоби прикладної психофізичної підготовки виступають змістовним компонентом в побудові 

педагогічної системи для занять курсантів бойовим хортингом. Логічно вибудуваний і 

реалізований порядок дій тренера-викладача обумовлює успішність досягнення поставленої ним 

мети, тобто проектованого результату діяльності в бойовому хортингу. Аналіз програм 

навчальної та виробничої практик курсантів правоохоронних закладів вищої освіти і 

спостереження за практикантами на навчальній практиці в діючих підрозділах правоохоронних 

органів України дозволили помітити, що основний час навчально-виробничих практик 

пов'язаний з виконанням різних робіт в умовах службової діяльності, що становить 20 % часу від 

всього періоду навчання у закладі вищої освіти. Ці дані узгоджуються з результатами досліджень 

фахівців науково-методичної колегії Національної федерації бойового хортингу України.  

Разом з тим традиційно реалізується в даний час у закладах вищої освіти правоохоронної 

спрямованості програма дисципліни «Бойовий хортинг». Водночас вона не виділяє спеціального 

за змістом, організацією та методикою етапи психофізичної підготовки курсантів до умов 

правоохоронних практик, що особливо проведених в діючих підрозділах, які вимагають від 

курсантів спеціальної психофізичної підготовленості. У програмі з бойового хортингу присутні 

змістовні, організаційні і методичні аспекти проведення курсантами самостійних занять 

фізичними вправами безпосередньо в процесі професійної практики в умовах служби в 

підрозділах [15; 16]. У зв'язку з цим виникла доцільність розробки методики за напрямом 

«Бойовий хортинг» при проходженні правоохоронної практики у діючих підрозділах системи 

правоохоронних органів України в кількості 10 академічних годин на тиждень (з 400 навчальних 

аудиторних годин) можуть враховуватися як заняття бойовим хортингом (кафедра спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Університету ДФС України, 2020 р.). Модель 

експериментальної методики прикладної психофізичної підготовки курсантів до навчальної 

практики у підрозділах правоохоронних органів України складається з наступних структурних 

блоків: цільовий, контрольно-експертний, змістовно-технологічний і результативний. Головною 

їх метою є оцінка функціонального стану та оцінка психологічного стану курсантів [27–36]. 

Мета: вдосконалення процесу професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів закладів 

вищої освіти правоохоронної спрямованості засобами бойового хортингу – національного 

професійно-прикладного виду спорту України. 

Змістовно-технологічний блок програми підготовки і процес його реалізації 

Результат: оптимальний рівень готовності курсантів до проходження практики у підрозділах 

правоохоронних органів України. 

Результативний блок: компоненти готовності, спрямовані на розвиток професійно важливих 

фізичних якостей і функціональної готовності особистісних якостей щодо засвоєння необхідних 

знань, умінь, на залученість до самостійних занять бойовим хортингом, на формування мотивації 

до фізкультурно-спортивної діяльності, на розвиток спеціальних психічних і професійно 

важливих особистісних якостей курсантів. 

Процес відбувається у три етапи: 1 етап – базовий, 2 етап – формувальний, 3 етап – 

вдосконалення. Для фахівців правоохоронних спеціальностей характерні екстремальні умови 

трудової діяльності, у зв'язку з чим, для них велике значення набуває оцінка донозологічного 

стану організму. Тому однією з особливостей даної методики бойового хортингу для вибору 

спрямованості дій, що управляють, є наявність контрольно-експертного блоку, що включає 

діагностику психофізичного стану курсантів на різних етапах з використанням педагогічного 

тестування і апаратних методів, а саме: 
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1 метод – визначення рівня здоров'я, показників функціональних резервів адаптації, 

біологічного індексу і рівня психо-вегетативного навантаження); 

2 метод – вдосконалення фізичної працездатності. 

Змістовно-технологічний блок представляє сукупність умов, підходів, принципів, засобів і 

методів фізичної підготовки курсантів засобами бойового хортингу [37–45]. 

Прогнозування ефективності використання даної методики в підготовці курсантів 

правоохоронних спеціальностей обумовлено реалізацією певних умов: педагогічних, що 

використовують сучасні методи і методичні прийоми бойового хортингу і пов'язані з 

впровадженням експериментальної методики в процес психофізичної підготовки курсантів, 

орієнтованих на: успішну реалізацію програм і комплексів вправ, спрямованих на розвиток 

професійно важливих психофізичних якостей; оволодіння спеціальними навичками, вміннями 

професійної спрямованості; підвищення функціональних резервів адаптації курсантів і мотивації 

до фізкультурної діяльності в бойовому хортингу; організаційних, пов'язаних з організацією 

отримання фізкультурних знань системи бойового хортингу, оволодінням уміннями та 

навичками з використання фізкультурно-оздоровчих засобів з метою зміцнення здоров'я і 

підвищення ефективного рівня фізичної підготовленості; аналізом і використанням отриманих 

показників контролю в процесі занять бойовим хортингом; психологічних, пов'язаних з 

позитивною мотивацією курсантів до занять бойовим хортингом, активізацією пізнавальної 

діяльності курсантів, реалізацією індивідуального підходу на заняттях бойовим хортингом для 

формування і розвитку мотивації навчання, підвищенні моральної нормативності. 

Експериментальна методика фізичного виховання курсантів правоохоронних спеціальностей 

засобами бойового хортингу включає наступні підходи до фізкультурної освіти: діяльнісний, що 

розвиває мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості на активно-позитивне ставлення до 

бойового хортингу та загальної фізичної культури; диференційований з урахуванням 

індивідуальних особливостей курсантів і їх фізичного стану; системний, що забезпечує цілісну 

побудову всієї системи фізичного виховання курсантів, яка передбачає активну діяльність і 

взаємодію всіх суб'єктів виховання, взаємозв'язок усіх основних компонентів виховного процесу 

(завдань, змісту, методів, форм, засобів виховання та аналізу його результатів). 

Опора на системний підхід дозволяє побудувати кожне заняття з бойового хортингу як цілісну 

педагогічну систему. Основу таких занять складають «базові» принципи: прикладні, цілісності, 

домінанти і варіативності засобів бойового хортингу [46–57]. 

Принцип прикладний, цілеорієнтований на формування і розвиток професійно важливих 

психофізичних якостей, спеціальних умінь і навичок курсантів у процесі занять бойовим 

хортингом. 

Принцип цілісності спрямований на розвиток системоутворювальної властивості, що додає 

курсанту цілісність – індивідуальність, яка дозволяє прогнозувати результат діяльності на занятті 

з бойового хортингу не стільки в освоєнні курсантом конкретної фізичної вправи, скільки в 

якісній зміні відповідних психофізіологічних структур організму. 

Принцип домінанти – концентрація інтелектуальних, душевних і фізичних сил на важливому 

аспекті своєї життєдіяльності. Дослідження І. А. Аршавського (1982 р.) показують, що 

ефективність формування будь-якого структурного сліду обумовлена законом багаторазового 

впливу подразника на певні рецепторні зони. Спираючись на це положення, необхідно розвивати 

якусь пріоритетну психофізичну якість протягом 2–3 занять з бойового хортингу. Такий вплив 

типового подразника якраз і буде закріплювати фізіологічний «слід» попереднього заняття, 

забезпечуючи необхідний кумулятивний ефект, виражений у вигляді адаптаційних перебудов 

функціональних систем організму [58–65]. 

Принцип варіативності засобів бойового хортингу – створення умов постійного вибору 

(мети, змісту, форми і способу організації індивідуальної та колективної діяльності). 

Відомо, що одну і ту же психофізичну якість (здатність) можна розвивати, використовуючи 

різні засоби бойового хортингу. В реалізованій методиці, крім зазначених, використовуються 

наступні дидактичні принципи: свідомості і активності (рішення завдань активного навчання, 

прояву ініціативи курсантів, їх творчого мислення); систематичності (безперервність процесу 

фізичного виховання з оптимізацією навантажень і відновлення); доступності (визначення міри 

доступності вправ бойового хортингу); наочності (наочні приклади, формування чуттєвої основи 
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для створення уявлення до освоєння вправ); всебічного гармонійного розвитку людини 

(взаємозв'язок фізичного, духовного та інтелектуального розвитку); диференційованого підходу 

(облік статево-вікових, нервово-психічних особливостей, властивостей характеру, фізичного, 

функціонального, психічного стану).  

Результативний блок визначається такими основними компонентами психофізичної 

готовності курсантів до навчальної практики в підрозділах правоохоронних органів України: 

мотиваційним, гносеологічним, фізичним і психологічним, а також розробленими рівнями їх 

оцінювання [66–75]. Результатом психофізичної підготовки курсантів засобами бойового 

хортингу є формування оптимального (високого) рівня готовності курсантів до певного виду 

правоохоронної діяльності. Мотиваційний компонент передбачає формування позитивного 

ставлення до занять бойовим хортингом, професійно значущих мотивів, врахування 

індивідуальних потреб, інтересів курсантів, створення особистої зацікавленості, формування 

потреби у підвищенні своєї підготовленості, фізичному вдосконаленні, вироблення у курсантів 

ціннісної орієнтації на оволодіння сукупністю цінностей бойового хортингу і сукупністю 

цінностей суспільного досвіду, пов'язаних з освітньою та професійною діяльністю. 

До принципів формування професійної мотивації курсанта засобами бойового хортингу 

віднесені: контекстності (створення умов для формування професійної мотивації у курсантів в 

контексті їх майбутньої професійної діяльності); суб'єктності (сприйняття людини як 

автономної, ініціативної особистості, здатної в певних межах змінювати себе і навколишній 

світ); рефлексії (організація і контроль результатів розвитку, саморозвитку, а також причини 

позитивної або негативної динаміки такого процесу).  

Гносеологічний компонент має на увазі теоретичну, методичну підготовленість курсантів 

засобами бойового хортингу, залученість їх до самостійних навчально-тренувальних занять 

бойовим хортингом з метою практичного використання набутих навичок у забезпеченні 

фізичного та професійного самовдосконалення. Без освоєння теоретичного і методичного 

матеріалу неможливо вирішити завдання фізичного виховання і освіти. 

Розвиток когнітивних і методичних здібностей курсантів у процесі занять бойовим хортингом 

здійснюється поетапно: базовий етап (репродуктивної діяльності) відрізняється задовільними за 

обсягом і змістом знаннями, вміннями і навичками, які дозволяють впоратися з вирішенням 

типових завдань у навчальній та практичній фізкультурно-спортивній діяльності в бойовому 

хортингу, яка формує етап нормативної діяльності, має на увазі вміле використання курсантами 

наявних у них знань та умінь. На даному етапі курсанти опановують вміннями, навичками, 

прийомами творчого вирішення завдань на заняттях з бойового хортингу. 

Етап вдосконалення (власне творчої діяльності) відрізняється розвиненою системою знань, 

умінь, навичок курсантів. Фізичний компонент методики бойового хортингу виражається в 

оптимізації фізичного розвитку курсантів закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості, 

підвищення їх рівня фізичної та функціональної підготовленості, поліпшення фізичної 

працездатності [76–87]. Фізичний компонент сприяє підвищенню фізіологічних резервів 

організму курсантів, оволодінню ними прикладних рухових умінь і навичок, необхідних у 

професійній діяльності правоохоронців, розвиває основні фізичні якості та враховує їх 

індивідуальні особливості. 

Психологічний компонент визначається набором спеціальних психічних якостей, 

необхідних курсантам правоохоронних спеціальностей для ефективної адаптації до діяльності в 

підрозділах правоохоронних органів. Для роботи в підрозділах найбільш важливими 

спеціальними якостями є увага, оперативна пам'ять, оперативне мислення. Даний компонент 

також полягає у формуванні психічної стійкості до стресогенних чинників, моральної 

нормативності, оволодінні способами психорегуляції, формуванні професійно важливих 

психологічних якостей. 

Зміст експериментальної програми психофізичної підготовки у бойовому хортингу 

За даними інформаційних джерел і анкетного опитування фахівців правоохоронної діяльності 

прикладний аспект фізкультурно-спортивної діяльності з бойового хортингу у закладі вищої 

освіти має бути спрямований на розвиток фізичних якостей, формування спеціальних 

прикладних рухових умінь, дій, рухів, необхідних для успішного проходження правоохоронної 

практики в підрозділах ОВС та інших правоохоронних органів; підвищення фізіологічної 
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стійкості до несприятливих факторів зовнішнього і професійного середовища; освоєння 

теоретичних, методичних основ бойового хортингу, необхідних для подальшого особистісного і 

професійного вдосконалення курсантів правоохоронних спеціальностей. 

Головним показником ефективності реалізації прикладного потенціалу служить особистість 

курсанта, що опанувала всіма перерахованими якостями стосовно професійної діяльності [88–

96]. Слід зазначити, що при організації фізкультурних занять курсантів бойовим хортингом 

програма ґрунтувалося на рекомендаціях Всеукраїнської програмної дисципліни «Фізичне 

виховання» в державному освітньому стандарті вищої професійної освіти (2020 р.) і програми 

фізичного виховання, прийнятої в Університеті державної фіскальної служби України. 

Заняття бойовим хортингом з методики прикладної психофізичної підготовки здійснюються 

для курсантів закладу в однаковому за годинами обсязі з традиційною програмою, але розподіл 

годин занять дещо інший, і може бути коригований за рішенням Вченої ради Університету ДФС 

України. Навчальні заняття доповнені в позаурочний час самостійними заняттями бойовим 

хортингом у спортивних секціях професійної спрямованості, орієнтованої на підготовку до умов 

проходження правоохоронної практики в підрозділах правоохоронних органів України. 

Самостійні заняття не входять до основних годин навчального навантаження, і йдуть додатково. 

При розподілі навчальних годин на теоретичний розділ відводиться 18 годин на 1 курсі і 

8 годин – на 2 курсі, тобто весь теоретичний матеріал видається курсантам на 1–2 курсах на 

відміну від традиційного, де на 1–2 курсах теорії відводиться 16 годин. Дане положення 

обґрунтовано тим, що за планом навчання закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості 

біля 50-ти курсантів уже на 2-му курсі виходять на правоохоронну практику в діючі підрозділи і 

потребують теоретичних знаннях з професійно-прикладної фізичної підготовки до умов роботи в 

підрозділах правоохоронних органів України. Для курсантів були додані теми «Особливості 

занять бойовим хортингом (з урахуванням професійної діяльності)», «Теорія та методика 

бойового хортингу», додано 2 години для тему «Професійно-прикладна фізична підготовка 

курсантів закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості засобами бойового хортингу».  

Зміст теоретичного розділу прикладної психофізичної підготовки засобами бойового 

хортингу передбачає оволодіння курсантами системою науково-практичної та спеціальних знань, 

необхідних для розуміння природних і соціальних процесів функціонування бойового хортингу у 

загальній системі фізичної культури суспільства і особистості, а також вміння їх адаптивного, 

творчого використання для особистісного та професійного розвитку, самовдосконалення, 

організації здорового способу життя при виконанні навчальної, професійної та соціокультурної 

діяльності. Теоретичні знання повідомляються у формі лекцій та мікролекцій (10–15 хв), 

передбачається пошук інформації в інтернеті і самостійна робота з методичної літературою. 

Використовуються словесні, наочні методи: розповідь, бесіда, показ, демонстрація наочних 

посібників (схеми, відеоматеріали тощо). Контроль проводиться у формі письмового або усного 

опитування за представленими темами.  

Практичний розділ складається з двох підрозділів: методико-практичного та навчально-

тренувального. Методико-практичний підрозділ експериментальної групи за обсягом годин 

відповідає контрольній, але за тематикою занять має відмінності. Теми методичних занять за 

експериментальною програмою спрямовані на оволодіння методичними прийомами складання і 

проведення самостійних занять бойовим хортингом; підбору засобів для спрямованого розвитку 

окремих психофізичних якостей для зіставлення індивідуальних програм; самооцінки і 

самоконтролю за станом здоров'я, працездатності і психо-емоційної напруги. 

Акцент у формуванні методичних умінь, навичок і прийомів курсантів за експериментальною 

методикою ставиться в основному на вмінні використовувати спеціальні прикладні засоби 

бойового хортингу в процесі професійної діяльності правоохоронця. 
 

Зміст методики прикладної психофізичної підготовки курсантів до навчальної практики в 

підрозділах правоохоронних органів 

Перший етап 

Основні завдання: розвиток позитивної мотивації до занять бойовим хортингом, підвищення 

рівня знань в області бойового хортингу, розвиток «базових» фізичних якостей: сили, швидкості 

та загальної витривалості; розвиток функціональної підготовленості; розвиток прикладних 
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навичок і умінь; виховання дисциплінованості, сили волі, наполегливості, відповідальності; 

зниження нервово-психічної напруженості курсантів. 

Засоби: прийоми бойового хортингу, бігові, силові, гімнастичні вправи, плавання, спортивні 

ігри, релаксація. ЧСС – 130–150 уд/хв. 

Методи: бесіди, переконання, заохочення, словесний, наочний, круговий, рівномірний, 

повторний, ігровий. 

Форми: лекції, навчальні заняття, тренування, групові, індивідуальні.  

Контроль: педагогічне тестування. 

Другий етап 

Основні завдання: підвищення мотивації до занять бойовим хортингом; підвищення рівня 

знань в області професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФК), загальної витривалості, 

силової витривалості, координації; підвищення функціональної підготовленості; вдосконалення 

прикладних навичок і умінь; виховання професійно важливих особистісних якостей: 

дисциплінованості, моральної нормативності, психологічної стійкості, самостійності; зниження 

нервово-психічної напруженості курсантів. 

Засоби: прийоми бойового хортингу, бігові, швидкісно-силові, силові, складнокоординаційні 

вправи; плавання, гімнастичні вправи, спортивні ігри, психорегуляція. ЧСС – 140–180 уд/хв. 

Методи: проектів, проблемного навчання, навчання у співпраці, рівномірний, повторний, 

перемінний, інтервальний, змагальний, ігровий, статодинамічних вправ, суворо регламентованої 

вправи. 

Форми: лекції, навчальні заняття, тренування, групові, індивідуальні, самостійні. 

Контроль: педагогічне тестування.  

Третій етап 

3 етап – вдосконалення (4 семестр 1 етап – базовий: 1 семестр самовладання, психологічної 

стійкості, комунікабельності, моральної нормативності). 

Основні завдання: збереження позитивної мотивації до занять бойовим хортингом; 

вдосконалення знань бойового хортингу і професійно-прикладної фізичної підготовки, загальної 

витривалості, силової статодинамічної витривалості, координаційних здібностей, функціональної 

підготовленості, прикладних навичок і умінь; виховання психічних (спеціальних і особистісних) 

якостей, необхідних у професійній діяльності, підтримання низького рівня нервово-психічної 

напруженості курсантів.  

Засоби: прийоми бойового хортингу, швидкісні, силові, складнокоординаційні фізичні 

вправи, плавання, спортивні ігри, військово-прикладні естафети, аутогенне тренування. ЧСС – 

140–160 уд/хв.  

Методи: доручення, заохочення, переконання, проектів, проблемного навчання, навчання у 

співпраці, статодинамічних зусиль (СДЗ), змагальний, круговий, інтервальний, повторний, 

рівномірний.  

Форми: лекції, навчально-тренувальні заняття, групові, індивідуальні, самостійні.  

Контроль: педагогічне тестування.  

Висновок. Таким чином, розроблена методика прикладної психофізичної підготовки 

курсантів правоохоронних спеціальностей засобами бойового хортингу – національного 

професійно-прикладного виду спорту України до практики у підрозділах правоохоронних 

органів України спрямована на підвищення ефективності процесу досягнення курсантами 

успішності професійної діяльності в умовах навчання, переходу на практику та практичного 

виконання службово-бойових завдань в діючих підрозділах системи правоохоронних органів. 
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Актуальність наукового дослідження. Вольові зусилля мають велике значення у підготовці 

спортсменів бойового хортингу. Будь-яке довільне дію вимагає для свого здійснення певного, 

хоча б мінімального, вольового зусилля [1–13; 17–26]. Вольові зусилля відрізняються від 

м'язових. Правда, при всякому вольовому зусиллі є якісь м'язові рухи, хоча б в зародковій формі. 

Але ці рухи не становлять головного у вольовому зусиллі, для якого характерно стан 

внутрішньої напруги. Вольові зусилля завжди носять свідомий характер. 

Водночас, вольові зусилля пов'язані з більш-менш ясним усвідомленням мети та очікуваних 

результатів дії. Найвиразніше вольові зусилля виступають саме тоді, коли під час здійснення 

вольового акту людина зустрічається з перешкодами для його здійснення. Інтенсивність 

вольових зусиль прямо пропорційна утрудненням, які при цьому людині доводиться долати. 
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