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СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ І КУРСАНТІВ  

ЗА ПРОГРАМОЮ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

Єрьоменко Е. А., 

Чмелюк В. В., 

Біла В. Р., 

Грищук В. Л., 

Параниця С. П. 
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  

податкової міліції Університету державної фіскальної служби України. 

 
Анотація. У науковій статті визначено основні чинники фізичного виховання студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу, які займаються у спортивних секціях закладів вищої освіти, характер і 

кількість навантажень, що надаються під час тренування студентів і курсантів для успішного виховання 

фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості. Методичні принципи – основні 

методичні закономірності педагогічного процесу, які виражають основні вимоги до побудови, змісту та 

організації навчально-тренувального процесу в системі бойового хортингу. Методи фізичного виховання – 

способи досягнення поставленої мети, певним чином упорядкована діяльність. Основні методи умовно 

діляться на три групи: словесні, наочні і практичні. Фізичні якості – окремі якісні сторони рухових 

можливостей студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу. Загальна фізична підготовка – процес 

вдосконалення фізичних якостей, спрямований на всебічний фізичний розвиток спортсмена. Спеціальна 

фізична підготовка – процес, який забезпечує розвиток фізичних якостей і формування рухових умінь і навичок, 

специфічних лише для бойового хортингу. Спортивна підготовка – тривалий педагогічний процес, спрямований 

на використання всієї сукупності тренувальних і позатренувальних засобів, методів, умов, за допомогою яких 

забезпечується необхідний ступінь готовності до спортивних досягнень. Зони інтенсивності фізичних 

навантажень спортсменів бойового хортингу умовно характеризуються величинами частоти серцевих 

скорочень і діляться на малу, середню, велику і граничну інтенсивність фізичного навантаження. Рухове 

вміння – такий ступінь володіння технікою дії, який відрізняється підвищеною концентрацією уваги на 

складові операції, і нестабільними засобами розв'язання рухової задачі. Руховий навик – такий ступінь 

володіння технікою рухової дії, при якій управління рухами відбувається автоматизовано, і дії відрізняються 

високою надійністю. Обґрунтовано теоретико-методичні принципи підвищення фізичної підготовленості 

студентів і курсантів спеціальними фізичними вправами, перелічено види фізичних вправ. 

Ключові слова: бойовий хортинг, фізичне виховання, студенти, курсанти, спортивна підготовка, 

спортсмени бойового хортингу, фізичні якості, фізична вправа, прийом сутички, двобій, фізичне 

навантаження, адаптація, система тренувань, бойова готовність, спорт, фізична культура, навчання, 

методика виховання, тренер, національний вид спорту, сила, витривалість, гнучкість, швидкість, спритність, 

рухова активність. 
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Актуальність наукового дослідження. Поняття «система фізичного виховання» 

відображає в цілому історично певний тип соціальної практики фізичного виховання, 

доцільно упорядковану сукупність її вихідних засад та форм організації, що залежать від 

умов конкретної суспільної формації [1–12; 18–29]. 

У сукупності з визначальними її положеннями система фізичного виховання студентів і 

курсантів – спортсменів бойового хортингу характеризується: 

ідеологічними основами, вираженими в її соціальних цільових установках, принципах та 

інших відправних ідеях, які продиктовані потребами всього суспільства; 

теоретико-методичними основами, які у розвиненому вигляді представляють собою 

цілісну концепцію, яка об'єднує науково-практичні знання про закономірності, правила, 

засоби і методи фізичного виховання студентів і курсантів засобами бойового хортингу; 

програмно-нормативними засадами, тобто програмним матеріалом, відібраним і 

систематизованим відповідно до цільових установок і прийнятої концепції та нормативами, 

встановленими в якості критеріїв фізичної підготовленості студентів і курсантів, яка повинна 

бути досягнута у результаті їхнього фізичного виховання; 

тим, як всі ці вихідні основи закріплені організаційно і реалізуються в діяльності 

організацій і установ, що безпосередньо здійснюють і контролюють процес фізичного 

виховання студентів і курсантів у закладах вищої освіти, і у суспільстві, загалом [13]. 

Виклад основного матеріалу. Напочатку дослідження можна зазначити, що систему 

фізичного виховання студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу характеризують 

не стільки окремі явища практики фізичного виховання здобувачів вищої освіти, скільки її 

загальна впорядкованість, і те, на яких вихідних системоутворювальних засадах 

забезпечується її упорядкування, організованість і цілеспрямованість у рамках конкретної 

суспільної формації. 

Спільними принципами, на яких ґрунтується сучасна система фізичного виховання 

студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу, є: 

принцип всебічного гармонійного розвитку особистості; 

принцип зв'язку фізичного виховання з трудовою й оборонною практикою; 

принцип оздоровчої спрямованості. 

Основні поняття 

Методичні принципи – основні методичні закономірності педагогічного процесу, які 

виражають основні вимоги до побудови, змісту та організації навчально-тренувального 

процесу студентів і курсантів у системі бойового хортингу. 

Методи фізичного виховання – способи досягнення поставленої мети, певним чином 

упорядкована діяльність. Основні методи умовно діляться на три групи: словесні, наочні і 

практичні. 

Фізичні якості – окремі якісні сторони рухових можливостей студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу. Основними фізичними якостями є: сила, швидкість, 

витривалість, спритність, гнучкість. 

Загальна фізична підготовка – процес вдосконалення фізичних якостей, спрямований на 

всебічний фізичний розвиток студентів і курсантів засобами бойового хортингу. 

Спеціальна фізична підготовка спортсмена бойового хортингу – процес, який забезпечує 

розвиток фізичних якостей і формування рухових умінь і навичок, специфічних лише для 

бойового хортингу. 

Спортивна підготовка студентів і курсантів – тривалий педагогічний процес, спрямований 

на використання всієї сукупності тренувальних і позатренувальних засобів, методів, умов, за 

допомогою яких забезпечується необхідний ступінь готовності до спортивних досягнень. 

Зони інтенсивності фізичних навантажень студентів і курсантів – спортсменів бойового 

хортингу умовно характеризуються величинами частоти серцевих скорочень і діляться на 

малу, середню, велику і граничну інтенсивність фізичного навантаження [14–17]. 
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Рухове вміння – такий ступінь володіння технікою дії, який відрізняється підвищеною 

концентрацією уваги на складові операції, і нестабільними засобами розв'язання рухового 

завдання. 

Рухова навичка – такий ступінь володіння технікою рухової дії, при якому управління 

рухами відбувається автоматизовано, і дії відрізняються високою надійністю. 

Методичні принципи фізичного виховання студентів і курсантів – спортсменів 

бойового хортингу 

Під методичними принципами фізичного виховання студентів і курсантів – спортсменів 

бойового хортингу розуміються основні методичні закономірності педагогічного процесу, 

які виражають основні вимоги до побудови, змісту та організації навчально-тренувального 

процесу. 

Методичні принципи фізичного виховання збігаються із загальнодидактичними. Фізичне 

виховання студентів і курсантів у процесі занять бойовим хортингом – один із видів 

педагогічного процесу, і на нього поширюються загальні принципи педагогіки: принцип 

свідомості і активності, наочності, доступності, систематичності та динамічності. 

Принцип свідомості та активності. Найбільшого успіху при заняттях бойовим 

хортингом можна досягти при свідомому, зацікавленому відношенні студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу [30–47]. Цьому буде сприяти формування осмисленого 

ставлення і стійкого інтересу до занять бойовим хортингом. Викладач закладу вищої освіти 

має чітко визначити мету занять, довести до свідомості студентів і курсантів не тільки те, що 

і як треба виконувати, але і чому пропонується саме ця, а не інша вправа. Наслідком 

свідомого ставлення до фізичних вправ при підборі захоплюючого матеріалу і оптимальній 

організації занять повинна стати активність студентів і курсантів – спортсменів бойового 

хортингу, яка виявляється в ініціативності, самостійності та творчому відношенні до справи. 

Принцип наочності. Наочність навчання і виховання пропонує як широке використання 

зорових відчуттів, сприйнять, образів, так і постійну опору на свідоцтва органів почуттів, 

завдячуючи яким досягається безпосередній контакт з дійсністю. 

Для реалізації цього принципу на практиці застосовуються: показ рухової дії тренером з 

бойового хортингу; демонстрація наочних посібників; кінофільми; звукова і світлова 

сигналізації. 

Принцип доступності. Педагог виходить з обліку особливостей студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу (стать, фізичний розвиток і підготовленість) і посильності 

запропонованих завдань. Прогрес у розвитку фізичних якостей учасників занять з бойового 

хортингу можливий лише при певному навантаженні (в межах розумного), здатному 

стимулювати ці процеси. Однак при цьому важливо не перевищити міру розумного, щоб не 

нашкодити здоров'ю студентів і курсантів. Разом з тим принцип доступності не означає, що 

фізичні вправи і навантаження повинні бути спрощеними і гранично елементарними. 

Принцип систематичності. Даний принцип має на увазі, передусім, регулярність занять і 

системне чергування навантажень і відпочинку. Ефективною може бути лише така система, 

яка забезпечує постійний взаємозв'язок між окремими заняттями. Невеликі навантаження чи 

тривалі інтервали відпочинку між заняттями не доводять до розвитку тренованості. Занадто 

великі навантаження і короткі інтервали відпочинку між заняттями можуть призвести до 

перевищення адаптаційних можливостей організму і до стану перетренованості. Принцип 

систематичності під час проведення навчально-тренувальних занять багато в чому 

забезпечує спадкоємність і послідовність в освоєнні навчального матеріалу, а також 

безперервність навчально-тренувального процесу при оптимальному чергуванні навантажень 

і відпочинку. 

Принцип динамічності. В основі цього принципу лежить постійне, але поступове 

підвищення вимог до студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу. Це стосується 

фізичного навантаження і складності рухових дій. Тільки в цьому випадку може бути 

прогрес у розвитку фізичних якостей і вдосконаленні техніки рухів. Відповідна реакція на 

стандартне навантаження з боку організму не залишається незмінною [48–57].  
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Під впливом звичного навантаження відбувається адаптація, що дозволяє організму 

виконати ту ж роботу з меншою напругою. 

Методи фізичного виховання спортсменів бойового хортингу 

Для вирішення завдань фізичного виховання використовуються методи строго 

регламентованої вправи, ігровий метод, змагальний метод і метод словесного і сенсорного 

впливу. 

Метод строго регламентованої вправи. До цієї групи, відносяться: метод цілісної чи 

розчленованої вправи; методи повторної, рівномірної, змінної, інтервальної вправи. 

Суть методу цілісної вправи полягає в тому, що розучувана вправа виконується в цілому, 

тобто техніку руху вивчають відразу після показу і пояснення найпростіших вправ, які не 

можна розчленувати. 

Метод розчленованої вправи передбачає розчленовування складної технічної дії і 

розучування її за частинами. 

За характером м'язової роботи фізичні навантаження можуть бути стандартними і 

змінними. 

При застосуванні вправ зі стандартним навантаженням розрізняють метод рівномірної 

вправи, при якому фізична вправа виконується безперервно протягом тривалого часу з 

постійною інтенсивністю (наприклад, тривалий рівномірний біг); і метод повторної вправи, 

який характеризується багаторазовим виконанням вправи з певним інтервалом відпочинку, 

протягом якого досить повно відновлюється працездатність. 

У вправах зі змінними навантаженнями застосовуються методи інтервальної вправи, які 

характеризуються багаторазовим повторенням вправ через певні інтервали відпочинку [58–

71]. Відмітною рисою цього методу є те, що тренувальним ефектом володіють також 

інтервали відпочинку. Тобто, кожне нове навантаження дається в стадії неповного 

відновлення. 

Ігровий метод. Основу ігрового методу становить ігрова рухова діяльність, певним чином 

упорядкована. Ігровий метод не обов'язково пов'язаний з будь-якими загальноприйнятими 

іграми (баскетбол, хокей тощо). 

Ознаки ігрового методу: яскраво виражені елементи суперництва та емоційності в ігрових 

діях; мінливість умов ведення боротьби, умов виконання рухів; високі вимоги до творчої 

ініціативи в рухах; відсутність суворої регламентації у характері рухів і їх напрямку; 

комплексний прояв різноманітних рухових навичок і якостей. 

Змагальний метод. Основу змагального методу складає стимулювання і активізація 

діяльності студентів і курсантів у процесі занять бойовим хортингом з налаштуванням на 

перемогу або досягнення максимального результату. 

Основна визначальна риса змагального методу – співставлення сил в умовах суперництва, 

боротьби за першість чи високе досягнення. Змагальний метод може виступати як 

самостійна форма організації занять (офіційні змагання, контрольно-залікові тощо) і як 

спосіб стимулювання інтересу до занять при виконанні окремих вправ – хто краще? Хто 

вище? Хто швидше? Змагальна обстановка призводить до суттєвої зміни функціонального 

стану людини – відбувається налаштування на новий, більш високий рівень рухової 

активності, велика мобілізація ресурсів організму [72–86]. Все це сприяє виведенню 

організму на новий, більш високий функціональний рівень і підвищує тренувальний ефект 

від фізичних вправ. Застосовувати цей метод необхідно після спеціальної попередньої 

підготовки. 

Метод словесного і сенсорного впливу. Основу даного методу складають широке 

використання слова і чуттєвої інформації. 

За допомогою слова можна повідомляти необхідні знання, поставити завдання, керувати 

процесом виконання завдань, аналізувати і оцінювати результати. 

У навчально-тренувальному процесі слово може бути використано і виражена у формі: 

розповіді, бесіди, пояснення (передача знань); 

вказівок, команд (вплив словом з метою управління діяльністю учнів); 
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словесної оцінки, розбору, зауважень (аналізується і оцінюється діяльність спортсменів 

бойового хортингу). 

За допомогою сенсорних впливів забезпечується наочність [87–95]. Результатом цього є 

не тільки візуальне сприйняття, а й слухові і м'язові відчуття. Вони реалізуються в формі: 

показу самих вправ (створюється цілісне уявлення про зміст рухової дії); 

демонстрації наочних посібників (з допомогою відеозаписів, різних муляжів, 

різноманітних схем, малюнків, на яких можна створити зорове уявлення про розучуваний 

рух). 

Основи навчання рухам 

Процес навчання руховій дії включає три етапи: 

ознайомлення, початкове розучування руху; 

поглиблене деталізоване розучування руху, формування рухового вміння; 

формування рухової навички. 

Як рухові вміння, так і рухові навички представляють собою певні функціональні 

утворення (своєрідні форми управління рухами), які виникають в процесі і в результаті 

освоєння рухових дій [96–99]. Разом з тим рухове вміння і руховий навик мають істотні 

відмінності, що випливають насамперед з характеру управління рухами і виражаються в 

неоднаковому ступені володіння студентами і курсантами руховою дією. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що уміння студентів і курсантів закладів 

вищої освіти виконувати певну рухову дію бойового хортингу виникає на основі необхідного 

мінімуму знань про техніку її виконання, попереднього рухового досвіду і загальної фізичної 

підготовленості, що напрацьована завдяки спробам свідомо побудувати деяку систему рухів. 

У процесі виникнення вміння відбувається постійний пошук адекватного способу виконання 

дії за провідної ролі свідомості в управлінні рухами. Це і визначає сутність рухового уміння. 

Рухове вміння характеризується таким ступенем володіння технікою дії, який відрізняється 

підвищеною концентрацією уваги на складові операції, і нестабільними засобами рішення 

рухового завдання. 

За результатами дослідження зрозуміло, що у процесі багаторазового повторення 

студентами і курсантами кожної рухової дії бойового хортингу, операції, що входять до її 

складу, стають все більш звичними, координаційні механізми дії поступово автоматизуються 

і рухове вміння переходить у навичку. Його головною відмітною рисою є автоматизоване 

управління рухами. Разом з тим для навику характерна злитість рухів і надійність. Отже, 

руховий навик можна охарактеризувати як таку ступінь володіння технікою дії, при якому 

управління рухами відбувається, автоматизовано і дії відрізняються високою надійністю. 

Перспективи подальшого дослідження. Перспективи подальшого дослідження щодо 

фізичного виховання студентів і курсантів засобами бойового хортингу полягатиме у 

розробці навчально-тренувальних програм з бойового хостингу для закладів вищої освіти ІІІ-

ІV рівнів акредитації та програми позааудиторної роботи. 
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The system of physical education of students and cadets according to the program of 

combat horting 

Abstract. The scientific article identifies the main factors of physical education of students and cadets – athletes of 

combat horting, engaged in sports sections of higher education, the nature and number of loads provided during the 

training of students and cadets for successful education of physical qualities: strength, speed, endurance, agility, 

flexibility.  
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Methodical principles – the main methodological patterns of the pedagogical process, which express the basic 

requirements for the construction, content and organization of the training process in the system of combat horting. 

Methods of physical education – ways to achieve this goal, a certain orderly activity. The main methods are divided into 

three groups: verbal, visual and practical. Physical qualities are separate qualitative aspects of motor abilities of 

students and cadets – athletes of combat horting. General physical training – the process of improving physical 

qualities, aimed at the comprehensive physical development of the athlete. Special physical training is a process that 

ensures the development of physical qualities and the formation of motor skills specific only to combat horting. Sports 

training – a long pedagogical process aimed at using the whole set of training and non-training tools, methods, 

conditions, which provide the necessary degree of readiness for sports achievements. Zones of intensity of physical 

activity of athletes of combat horting are conditionally characterized by values of heart rate and are divided into small, 

average, big and maximum intensity of physical activity. Motor skill – a degree of mastery of the technique of action, 

which is characterized by increased concentration on the components of the operation, and unstable means of solving 

the motor problem. Motor skill – a degree of mastery of the technique of motor action, in which the control of 

movements is automated, and the actions are highly reliable. Theoretical and methodological principles of improving 

the physical fitness of students and cadets with special physical exercises are substantiated, the types of physical 

exercises are listed. 

Key words: combat horting, physical education, students, cadets, sports training, athletes of combat horting, 

physical qualities, physical exercise, reception of fight, duel, physical activity, adaptation, system of trainings, combat 

readiness, sports, physical culture, training, technique education, coach, national sport, strength, endurance, flexibility, 

speed, agility, motor activity. 

 
 
 

 
 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У СПІВРОБІТНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

ЗА МЕТОДОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ 
 

Деркач О. В., 

Єрьоменко Е. А., 

Буток О. В. 
Університет ДФС України, м. Ірпінь 

 

Актуальність наукового дослідження. Вплив фізичних вправ та прийомів бойового 

хортингу під час тренувань на організм співробітників правоохоронних органів тісно 

пов'язаний з діяльністю м'язів, органів почуттів, внутрішніх органів, кори головного мозку. 

Домогтися високої працездатності організму – одно з найголовніших завдань, яке вирішує 

тренування з бойового хортингу функціональної спрямованості [1–12; 18–29]. 

У фізичному вихованні співробітників правоохоронних органів функціональне тренування 

дає можливість самостійно здобувати знання, формувати фізичні якості, вдосконалювати 

окремі вміння і навички. У цьому процесі одне з найважливіших завдань інструктора з 

бойового хортингу полягає, з одного боку, у моделюванні спеціальних комплексів і 

виробленні алгоритмічного розпорядження для їх виконання, а з іншого – в умінні 

організувати і керувати самостійною діяльністю співробітників на заняттях з бойового 

хортингу. У функціональному тренуванні співробітників правоохоронних органів під 

алгоритмічним приписом розуміється суворе виконання конкретних вправ, певним чином 

підібраних і сконцентрованих у заданому часовому інтервалі, що забезпечує необхідний 

вплив, а отже – швидкий розвиток рухових якостей за відносно короткий проміжок часу. На 

заняттях з бойового хортингу використовуються вправи для вдосконалення і розвитку 

систем організму, зміцнення здоров'я, вироблення професійно-прикладних навичок, 

необхідних у професійній діяльності правоохоронця [13]. 

Створення певної моделі фізичного розвитку для формування і вдосконалення рухових 

навичок, які виховуються у взаємодії та єдності, підвищує стійкість організму до 

навантажень, що у кінцевому підсумку сприяє їх позитивному перенесенню, розширює 

сферу рухових можливостей співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового 

хортингу.  
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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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Ільницький 

Іван 

Романович 

лікар вищої категорії, віце-президент Національної федерації 

бойового хортингу України, майстер бойового хортингу, інструктор 

Карасевич 

Сергій 

Анатолійович 

президент Київської обласної федерації бойового хортингу, учитель 

фізичної культури і захисту України загальноосвітньої школи № 169 

м. Києва, майстер спорту України з хортингу 

Кібліцький 

Руслан 

Валерійович 

президент Київської міської федерації бойового хортингу, лікар 

швидкої медичної допомоги м. Києва, майстер спорту України з 

хортингу 

Коломоєць 

Галина 

Анатоліївна 

науковий співробітник відділу цифрової освіти та ІКТ ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України, майстер спорту України з 

хортингу, керівник Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної 

згуртованості суб’єктів освітнього процесу» 

Колос 

Микола 

Анатолійович 

завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров`я людини, 

кандидат наук з фіз. вих. та спорту, доцент, Заслужений тренер 

України з хортингу, майстер спорту України з хортингу 

Кольченко 

Анастасія 

Павлівна 

старший інспектор з особливих доручень кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції Університету державної фіскальної служби 

України, підполковник податкової міліції 

Кузора 

Іван 

Васильович 

старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка, 

президент Федерації військово-патріотичного хортингу України, 

майстер спорту України з хортингу 

Кукушкін 

Костянтин 

Миколайович 

головний спеціаліст відділу з питань державної служби, професійного 

навчання та урядових нагород Департаменту кадрового забезпечення 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, учасник бойових дій 

Литвиненко 

Андрій 

Миколайович 

доцент кафедри фізичного виховання та спорту Харківського 

національного університету радіоелектроніки, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент, перший віце-президент 

Харківської обласної федерації бойового хортингу 

Ляховець 

Олеся 

Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної 

освіти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Мухін 

Олександр 

Анатолійович 

інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки Університету ДФС України, лейтенант податкової міліції, 

майстер спорту України з хортингу 

Оржеховська 

Валентина 

Михайлівна 

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, 

кандидат у майстри спорту України з хортингу 

Остапенко 

Олександр 

Іванович 

завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя 

Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України, кандидат у майстри спорту України з хортингу 

Параниця 

Сергій 

Павлович 

професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки Університету ДФС України, кандидат юридичних наук, 

доцент, кандидат юридичних наук, учасник бойових дій 
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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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