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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,  

9 КЛАСИ. ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ «БОЙОВИЙ ХОРТИНГ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Варіативний модуль «Бойовий хортинг» навчальної програми з фізичної 

культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів включає оздоровчі, 

загальнофізичні, технічні, а також виховні аспекти і розроблений відповідно до 

вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. 

Метою впровадження варіативного модуля «Бойовий хортинг» у 

загальноосвітній школі є: зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка учнів, 

а також виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне 

виховання на оздоровчих і культурних традиціях українського народу. 

Варіативний модуль «Бойовий хортинг» складається з розділів: зміст 

навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів. 

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, 

загальну та спеціальну фізичні підготовки, техніко-тактичну підготовку, 

орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання і індивідуального 

спорядження, що потрібне для вивчення модуля. 

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» 

зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь і навичок поданого матеріалу. 

Під час вивчення елементів базової техніки бойового хортингу учні не 

займаються в парах, однак допускається виконання в парах оздоровчих і 

зміцнювальних вправ. Певні рухові навички формуються в учнів за допомогою 

оздоровчих формальних комплексів та ефективних дихальних вправ. Навчальний 

матеріал модуля адаптований до занять з учнями різної підготовленості, 

передбачає загальноосвітню, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші 

елементи техніки бойового хортингу (формування постави, розвиток якостей 

швидкості, спритності та координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих 

вправ бойового хортингу, вивчення основних стійок і технік, методів пересування 

в стійках і виконання початкових форм (комплексів) бойового хортингу, вивчення 

правил поведінки в спортивному залі, «Правил спортивного етикету» відповідно 
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до вимог Національної федерації бойового хортингу України, вивчення дихальних 

вправ, вправ оздоровчого характеру, освоєння правил особистої гігієни). 

Під час навчання технічних прийомів бойового хортингу треба на кожному 

уроці використовувати такі вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки: 

прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за 

сигналом, багаторазові повторення оздоровчої базової техніки рухів бойового 

хортингу в повітрі на місці та в русі, виконання оздоровчих навчальних форм 

бойового хортингу – формальних комплексів (вистрибування із присіду вгору, 

підйоми з присіду у стійку з махами прямими ногами), а також дотримуватися 

методики послідовності вивчення підготовчих та оздоровчих прийомів базової 

техніки бойового хортингу, використовуючи підвідні вправи. 

Заняття з бойового хортингу проводить учитель, який має належну фахову 

підготовку. 

З метою профілактики травматизму на кожному уроці слід перевіряти місця 

проведення занять, дотримуватися вимог методики навчання спеціальних 

оздоровчих вправ бойового хортингу, застосовуючи спеціальні розвивальні вправи 

для елементів базової техніки, звертати увагу на правильне пересування учнів по 

хорту (тренувальному майданчику). 

Під час проведення уроків з бойового хортингу вчитель повинен 

застосовувати особисто-орієнтовний і диференційований підхід до учнів. 

У процесі навчання бойового хортингу в 9 класах застосовуються такі групи 

методів: 

наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо); 

словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда 

тощо); 

практичні (метод вправ та його варіанти – початкове вивчення технічних дій 

у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, 

інтервальний, ігровий, змагальний тощо). 

Впродовж усього навчально-оздоровчого процесу вчитель має постійно 

проводити виховні заходи, бесіди з учнями, в яких слід звертати увагу на те, що 

бойовий хортинг ґрунтується на культурних традиціях українського народу. 

Після вивчення модуля в кожному навчальному році учні складають 

випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння спеціальних 

вправ та елементів оздоровчої техніки бойового хортингу. 

В межах рівня виставляється середній або вищий бал. Під час складання 

навчальних нормативів оцінюють виконання технічного елемента кожною дитиною 

окремо. 
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9 клас 

 
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Теоретичні відомості 

Гуманістичні ідеали та патріотична 

складова національних видів спорту 

в різних країнах світу.  

 

Вплив занять бойовим хортингом на 

основні функції та системи 

організму. Запобігання ВІЛ/СНІДу.  

Поняття про психологічну 

підготовку в бойовому хортингу. 

Основні технічні дії в бойовому 

хортингу. 

Основні чинники, що впливають на 

якість техніки спортсмена під час 

відпрацювання прийомів. 

 

 

Ознайомлення з тактикою бойового 

хортингу. Основні поняття тактики: 

стратегія, тактика, система, стиль. 

Види тактики. Найпростіша 

тактична підготовка технічних дій. 

Правила самоконтролю та безпека 

під час виконання елементів техніки 

бойового хортингу. 

Учень, учениця: 

характеризує: гуманістичні ідеали та 

патріотичну складову національних видів спорту 

в різних країнах світу; 

вплив занять бойовим хортингом на основні 

функції та системи організму; 

називає: основні засоби запобігання ВІЛ/СНІДу; 

має поняття про: психологічну підготовку в 

бойовому хортингу; 

основні технічні дії в бойовому хортингу; 

основні чинники, що впливають на якість техніки 

спортсмена під час відпрацювання прийомів: 

розташування центру ваги тіла, тримання 

рівноваги, використання сили інерції та маси тіла 

при пересуванні; 

називає: види тактики бойового хортингу; 

основні поняття тактики: стратегія, тактика, 

система, стиль; найпростіша тактична підготовка 

технічних дій. 

 

дотримується: правил самоконтролю та безпеки 

під час виконання елементів техніки бойового 

хортингу; 

Загальна та спеціальна фізична підготовка 

Загальна фізична підготовка 

Загальнорозвивальні фізичні вправи: 

вправи для розвитку гнучкості 

верхнього плечового поясу, сили 

верхніх і нижніх кінцівок, черевного 

пресу, спини, вправи на розтягування; 

вправи на витривалість: 

спеціальні бігові вправи; стрибкові 

вправи; рівномірний біг 800 м 

(дівчата), 1000 м (юнаки); 

Спеціальна фізична підготовка 

вправи на спеціальну витривалість: 

– мах прямою ногою вверх із 

фронтальної стійки – 4 хв. по черзі 

правою та лівою ногою з частим 

повторенням; 

– внутрішній мах прямою ногою з 

фронтальної стійки – 4 хв. по черзі 

правою та лівою ногою з частим 

повторенням; 

– "вільне імітування на час" (вільна 

 

 

виконує: вправи для розвитку гнучкості верхнього 

плечового поясу, сили верхніх і нижніх кінцівок, 

черевного пресу, спини, вправи на розтягування; 

 

вправи на витривалість: 

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; 

рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки); 

 

 

вправи на спеціальну витривалість: 

– мах прямою ногою вверх із фронтальної стійки 

– 4 хв. по черзі правою та лівою ногою з частим 

повторенням; 

 

– внутрішній мах прямою ногою з фронтальної 

стійки – 4 хв. по черзі правою та лівою ногою з 

частим повторенням; 

 

– "вільне імітування на час" (вільна імітація 
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імітація елементів техніки), 2 рази по 

3 хв. із проміжком відпочинку 1 хв.; 

 

рухливі ігри: загальнорозвивального 

характеру; спеціально-прикладного 

характеру; з техніко-тактичним 

ухилом (з елементами бойового 

хортингу; естафети з елементами 

бойового хортингу для розвитку 

фізичних якостей), стрибки через 

скакалку. 

елементів техніки), 2 рази по 3 хв. із проміжком 

відпочинку 1 хв.; 

 

бере участь у рухливих іграх 

загальнорозвивального характеру; спеціально-

прикладного характеру; з техніко-тактичним 

ухилом (з елементами бойового хортингу; 

естафети з елементами бойового хортингу для 

розвитку фізичних якостей), стрибки через 

скакалку на час (вперед і назад). 

Примітка. Віковий період учнів 9 класу найсприятливіший для розвитку витривалості 

(хлопці), гнучкості (дівчата), помірного розвитку сили (хлопці) та швидкісно-силових 

якостей (дівчата). 

Техніко-тактична підготовка 

Пересування: поєднання способів 

пересування з технічними базовими 

рухами бойового хортингу; 

швидкісні пересування; пересування 

з обертами та візуальним контролем 

навколо; 

оздоровчі дихальні вправи: черевне 

дихання; з підніманням діафрагми; 

змінним темпом (повільний вдих – 

швидкісний видих, швидкісний вдих 

– повільний видих); оздоровчі 

дихальні вправи на місці та у русі в 

стійці; швидкісний видих; підвідні 

вправи для посилення технічних 

елементів швидкісним видихом; 

вправи для рук: імітаційні вправи та 

викиди передпліччя на середній і 

верхній рівень (вперед, вбік), махи 

та викиди рук знизу, збоку 

(розслаблених, напружених); 

махові оберти двома руками (вперед, 

назад) на місці та в русі; виконання 

серій оздоровчих елементів техніки 

бойового хортингу; 

вправи для ніг: імітаційні вправи, 

махові вправи, повільні та швидкісні 

високі піднімання стегна (прямо, 

збоку, з повільним оздоровчим і 

швидкісним видихом); викиди 

ступні (вперед збоку, назад); 

виконання серій імітаційних вправ 

техніки ніг; 

вправи для тулуба: оберти тулубом 

на місці та в русі; нахили, уклони 

(вліво, вправо), нирки з легким 

присідом на ногах; імітація 

підворотів спиною до партнера 

виконує: пересування та поєднання способів 

пересування з технічними базовими рухами 

бойового хортингу; швидкісні пересування; 

пересування з обертами та візуальним контролем 

навколо; 

 

 

оздоровчі дихальні вправи: черевне дихання; з 

підніманням діафрагми; змінним темпом 

(повільний вдих – швидкісний видих, швидкісний 

вдих – повільний видих); оздоровчі дихальні 

вправи на місці та у русі в стійці; швидкісний 

видих; підвідні вправи для посилення технічних 

елементів швидкісним видихом; 

 

володіє: 

технікою рук спортсмена: імітаційні вправи та 

викиди передпліччя на середній і верхній рівень 

(вперед, вбік), махи та викиди рук знизу, збоку 

(розслаблених, напружених); 

махові оберти двома руками (вперед, назад) на 

місці та в русі; виконання серій оздоровчих 

елементів техніки бойового хортингу; 

 

 

технікою ніг спортсмена: імітаційні вправи, 

махові вправи, повільні та швидкісні високі 

піднімання стегна (прямо, збоку, з повільним 

оздоровчим і швидкісним видихом); викиди 

ступні (вперед збоку, назад); виконання серій 

імітаційних вправ техніки ніг; 

 

 

технікою тулуба спортсмена: оберти тулубом на 

місці та в русі; нахили, уклони (вліво, вправо), 

нирки з легким присідом на ногах; імітація 

підворотів спиною до партнера (простих і з 
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(простих і з виставленням ноги); дії 

тулубом при виконанні амплітудних 

вправ; 

комбінації дій руками та ногами: 

рівномірне виконання вивченої 

техніки по елементах, в координації 

під рахунок на час (2, 4, 6 хв.); 

вивчення та демонстрація форм 

(оздоровчих базових комплексів): 

Форма "Третя захисна" /3-з/ – «Third 

Defensive Form» /3-d/, під рахунок і 

самостійно; 

групове виконання форми: 

виконання вивченої форми у 

стройовій коробці; взаємодія учнів 

передньої та задньої ліній, які 

вишикувані для групового 

виконання оздоровчого комплексу 

бойового хортингу. 

виставленням ноги); дії тулубом при виконанні 

амплітудних вправ; 

 

виконує: 

комбінації дій руками та ногами: 

рівномірне виконання вивченої техніки по 

елементах, в координації під рахунок на час (2, 4, 

6 хв.); 

вивчення та демонстрація форм (оздоровчих 

базових комплексів): 

демонструє навчальну форму бойового хортингу 

на 24 рахунки та самостійно: 

– третю захисну; 

групове виконання форми: 

виконання вивченої форми у стройовій коробці; 

взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які 

вишикувані для групового виконання 

оздоровчого комплексу бойового хортингу. 

дотримується правил безпеки життєдіяльності 

на уроках. 
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Орієнтовні навчальні нормативи (9 класи) 

 
Рік 

навчання 
Навчальні нормативи Рівні компетентності 

низький середній достатній високий 

Рік 

навчання 

9 клас 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи, (кіл-ть разів) 

хл. (від підлоги) до 12 12 18 25 

дівч. (від лави) до 8 8 12 15 

Піднімання тулуба в сід за 

30 с, (кіл-ть разів) 

хл. до 14 14 22 32 

дівч. до 13 13 21 31 

Техніка ніг по повітрю за 

30 с, (кіл-ть разів) 

хл. 28 31 34 37 

дівч. 24 26 29 32 

Стрибки через скакалку за 

1 хв., (кіл-ть разів) 

хл. 80 85 90 100–110 

дівч. 77 80 85 90 

Виконання форми бойового 

хортингу (формального 

комплексу): третя захисна, 

1–12 балів 

хл. 1–2–3 4–5–6 7–8–9 10–11–12 

дівч. 1–2–3 4–5–6 7–8–9 10–11–12 

 

Обладнання, потрібне для вивчення модуля «Бойовий хортинг» 

9 клас 

 
№ 

з/п 

Обладнання Кількість 

1 Бруси гімнастичні паралельні (або навісні) 1 шт. 

2 Лава гімнастична  4 шт. 

3 Мати гімнастичні  4 шт. 

4 Перекладина гімнастична (або навісна) 2 шт. 

5 Скакалки 10 шт. 

6 Стінка гімнастична 4 шт. 

 

Індивідуальне спорядження, потрібне для вивчення модуля  

«Бойовий хортинг» 

9 клас 

 
№ з/п Індивідуальне спорядження Кількість 

1 Взуття спортивне (кросівки або кеди) 1 шт. 

2 Уніформа бойового хортингу "хортовка" (куртка, 

пояс і брюки) 

1 шт. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,  

10 КЛАС 

 

ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ 

«БОЙОВИЙ ХОРТИНГ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Даний модуль із вивчення українського національного виду спорту бойового 

хортингу в якості предмета навчальної дисципліни «Фізична культура» передбачає 

фізичне оздоровлення та духовне виховання учнів старших класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на загальнооздоровчому та культурному 

підґрунті, а також філософсько-виховних патріотичних традиціях українського 

народу, складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні 

вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

Мета варіативного модуля «Бойовий хортинг» реалізується шляхом 

застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і 

виховних завдань, що включають у себе: 

– формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх 

ефективного використання для зміцнення здоров'я, проведення активного 

відпочинку та здорового способу життя; 

– набуття елементарних навичок і знань з виду спорту бойового хортингу, 

фізичної культури, гігієни, основ здоров'я та здорового способу життя; 

– формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку 

фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої 

допомоги; 

– вдосконалення функціональних можливостей організму, розвитку 

основних систем життєзабезпечення; 

– виховання бережливого ставлення до свого здоров'я і здоров'я оточуючих 

як найвищої соціальної цінності особистості; 

– виховання інтересу, потреби та звички до занять фізичними вправами; 

– розвиток кондиційних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, 

гнучкості та швидкісно-силових) і координаційних здібностей (швидкості 

перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення 

м'язів, вестибулярної стійкості тощо); 

– профілактика асоціальної поведінки учнів засобами бойового хортингу та 

фізичної культури; 

– формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, 

цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки; 

– виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей 

особистості. 

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, 

загальна та спеціальна фізична підготовка, техніко-тактична підготовка. 

Розділ "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів" 
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зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь і навичок поданого матеріалу. 

Модуль «Бойовий хортинг» проводить відповідно підготовлений учитель, 

який має фахову підготовку.  

При навчанні оздоровчих засобів бойового хортингу, необхідно на кожному 

уроці використовувати загальнорозвивальні вправи, легкі пробіжки, елементи 

спеціальної фізичної підготовки бойового хортингу, такі як: багаторазові 

повторення оздоровчої базової техніки махів руками та ногами по повітрю у стійці 

та в русі, виконання навчальних форм бойового хортингу – формальних 

комплексів, легкі додаткові елементи навантаження, такі як: вистрибування з 

присіду вгору, підйоми з присіду в стійку з махами ногами тощо, а також 

дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих і підвідних вправ. 

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з 

використанням модуля «Бойовий хортинг» є дотримання дидактичних принципів 

навчання: свідомості й активності; наочності; доступності й індивідуалізації; 

систематичності та послідовності; міцності та науковості у викладанні з особисто-

орієнтовним підходом. Творче використання на уроках фізичної культури модуля 

«Бойовий хортинг» вимагає застосування наданих дидактичних принципів і 

адекватних методів навчання. 

Під час вивчення елементів техніки бойового хортингу учні не займаються в 

парах, а у них формуються певні рухові навички за допомогою оздоровчих 

формальних комплексів. Тому, у відповідності до фізичного розвитку юнаків і 

дівчат старшого шкільного віку, кожний елемент оздоровчого комплексу 

вивчають відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто 

дотримуватися такої послідовності: 

ознайомлення з прийомом; 

вивчення прийому в спрощених умовах; 

удосконалення прийому в умовах, близьких до реальних; 

закріплення прийому в роботі. 

На відміну від програми навчання модуля «Бойовий хортинг» для учнів 

середнього шкільного віку 9 класів, даний варіативний модуль містить поступове 

підвищення як фізичних навантажень, дозволених у даному віці, так і адаптованих 

під даний вік школярів набір спеціальних оздоровчих елементів бойового 

хортингу, базової техніки та формальних комплексів, а також у підсумкові 

випробування додатково включені тести на підтягування у висі та стрибки в 

довжину з місця. 

Для контролю якості засвоєння спеціальних вправ та елементів оздоровчої 

техніки бойового хортингу після вивчення модуля в кожному навчальному році 

учні складають підсумкові нормативи. Під час виконання навчальних нормативів 

оцінюється виконання технічного елемента кожною дитиною окремо. 

В межах рівня виставляється середній або вищий бал. Навчальні нормативи, 

що включені до змісту модуля, є орієнтовними, й оцінка за їх виконання не є 

домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання, 

вона допомагає врахувати динаміку особистих результатів кожного учня. 

У програму включений перелік обладнання й індивідуального спорядження, 

потрібного для вивчення модуля. 
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10 клас 

 
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Теоретичні відомості 

 

Історія розвитку бойового хортингу 

за кордоном. Завдання Всесвітньої 

федерації бойового хортингу, 

заснованої в Україні. 

Робота м'язового апарату під час 

занять фізичними вправами 

бойового хортингу. Вікові 

особливості розвитку учнів старшого 

шкільного віку, врахування їх у 

процесі розвитку рухових якостей. 

Характеристика й аналіз тактичних 

систем бойового хортингу, принцип 

повсякденності оздоровлення. 

Класифікація тактики. Індивідуальні 

дії та приклади тактичних засобів 

бойового хортингу. Розбір наочних 

прикладів із техніки і тактики. 

Самозавдання на день, місяць, рік і 

стратегія оздоровчого режиму на все 

життя. 

Засоби загартування. 

Фізична культура в сім'ї, правила 

безпеки під час самостійних занять 

бойовим хортингом у домашніх 

умовах. Перша допомога при 

нещасних випадках. 

Учень, учениця: 

дає аналіз: історії розвитку бойового хортингу за 

кордоном і завдань Всесвітньої федерації 

бойового хортингу, заснованої в Україні; 

 

характеризує: роботу м'язового апарату під час 

занять фізичними вправами бойового хортингу; 

вікові особливості розвитку учнів старшого 

шкільного віку та врахування їх у процесі 

розвитку рухових якостей; 

 

має поняття про: характеристику й аналіз 

тактичних систем бойового хортингу, принцип 

повсякденності оздоровлення; 

розказує про: класифікації тактики; 

індивідуальних дій і прикладів тактичних засобів 

бойового хортингу; наочних прикладів із техніки і 

тактики;  

самозавдання на день, місяць, рік і стратегію 

оздоровчого режиму на все життя. 

 

перелічує і робить аналіз: засобам загартування; 

характеризує: фізичну культуру в сім'ї, правила 

безпеки під час самостійних занять бойовим 

хортингом у домашніх умовах. 

називає: засоби першої допомоги при нещасних 

випадках. 

Загальна та спеціальна фізична підготовка 

Загальнорозвивальні фізичні вправи: 

вправи на гнучкість у парах, із 

додатковою вагою, зі скакалкою, 

вправи для розвитку: гнучкості, сили 

м’язів ніг і рук, швидкості; вправи на 

гімнастичній стінці; 

спеціальні фізичні вправи: 

– згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи; 

– піднімання тулуба в сід; 

– шпагат поздовжній (frontsplit) на 

ліву, праву ногу, 15 см від підлоги; 

– шпагат поперечний (side split), 

25 см від підлоги; 

– вистрибування вгору з присіду; 

– прискорення, повторний біг; 

 

– стрибки через скакалку; 

виконує загальнорозвивальні фізичні вправи: 

вправи на гнучкість у парах, із додатковою вагою, 

зі скакалкою, вправи для розвитку: гнучкості, 

сили м’язів ніг і рук, швидкості; вправи на 

гімнастичній стінці; 

 

спеціальні фізичні вправи: 

– згинання та розгинання рук в упорі лежачи; 

 

– піднімання тулуба в сід; 

– шпагат поздовжній (frontsplit) на ліву, праву 

ногу/, 15 см від підлоги; 

– шпагат поперечний (side split), 25 см від 

підлоги;  

– вистрибування вгору з присіду; 

– прискорення 10–30 м, повторний біг 4х30, 

2х60 м; 

– стрибки через скакалку; 
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– біг 1000 м; 

акробатичні вправи: 

– стійка на руках; 

– переворот в сторону; 

вправи на спеціальну витривалість: 

– високе піднімання стегна з 

фронтальної стійки; 

 

– внутрішній мах ногою зігнутою в 

коліні з фронтальної стійки; 

 

– "вільна імітація на час" (вільна 

імітація елементів техніки). 

– біг 1000 м; 

акробатичні вправи: 

– стійку на руках з опорою біля стіни, 30 с.; 

– переворот в сторону (у ліву та праву);  

вправи на спеціальну витривалість: 

– високе піднімання стегна з фронтальної стійки – 

5 хв. по черзі правою та лівою ногою з частим 

повторенням; 

– внутрішній мах ногою зігнутою в коліні з 

фронтальної стійки – 4 хв. по черзі правою та 

лівою ногою з частим повторенням; 

– "вільна імітація на час" (вільна імітація 

елементів техніки), 3 рази по 3 хв. з проміжком 

відпочинку 1 хв. 

Примітка. Віковий період учнів 10 класу найсприятливіший для розвитку гнучкості та 

швидкісно-силових якостей (юнаки), сили (дівчата) і помірного розвитку сили (юнаки). 

Техніко-тактична підготовка 

Базові пересування: 

зміна стійки на місці (варіанти зміни 

стійки); 

зміна стійки набіганням; 

відхід ногою (лівою, правою); 

різні способи пересувань, зупинок; 

оздоровчі дихальні вправи: 

спеціальні дихальні вправи бойового 

хортингу оздоровчого напряму (на 

місці, в русі); вдих підняттям 

діафрагми-видих із зміною 

положення грудної клітини 

(поворотом, обертом, нахилом, 

прогином); 

Техніка рухів руками та ногами: 

вправи для рук: імітаційні вправи та 

викиди руки вперед на середній і 

верхній рівень; махи, оберти; 

оздоровчі вправи на пластику 

суглобів; викиди рук вперед, знизу, 

збоку (розслаблених, напружених) 

на місці та в русі; 

виконання серій оздоровчих 

елементів техніки рук бойового 

хортингу та багаторазові 

повторення; 

вправи для ніг: комбінації рухів; 

імітаційні вправи; махові вправи; 

повільні і швидкісні високі викиди 

ступні (вперед збоку, назад) та з 

використанням обертів і 

координаційних стрибків; виконання 

серій імітаційних вправ техніки ніг; 

вправи для тулуба: оберти тулубом 

на місці та в русі; нахили; уклони 

виконує: базові пересування: 

– зміна стійки на місці (варіанти зміни стійки); 

 

– зміна стійки набіганням; 

– відхід ногою (лівою, правою); 

різні способи пересувань, зупинок; 

оздоровчі дихальні вправи: 

спеціальні дихальні вправи бойового хортингу 

оздоровчого напряму (на місці, в русі); вдих 

підняттям діафрагми – видих зі зміною 

положення грудної клітини (поворотом, обертом, 

нахилом, прогином); 

 

 

техніку рук спортсмена: імітаційні вправи та 

викиди руки вперед на середній і верхній рівень; 

махи, оберти; оздоровчі вправи на пластику 

суглобів; викиди рук вперед, знизу, збоку 

(розслаблених, напружених) на місці та в русі; 

виконання серій оздоровчих елементів техніки 

рук бойового хортингу та багаторазові 

повторення; 

 

 

 

техніку ніг спортсмена: комбінації рухів; 

імітаційні вправи; махові вправи; повільні і 

швидкісні високі викиди ступні (вперед збоку, 

назад) та з використанням обертів і 

координаційних стрибків; виконання серій 

імітаційних вправ техніки ніг; 

 

техніку тулуба спортсмена: оберти тулубом на 

місці та в русі; нахили; уклони (вліво, вправо); 

нирки з легким присідом; імітація підворотів 
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(вліво, вправо); нирки з легким 

присідом; імітація підворотів 

спиною до партнера (простих і з 

виставленням ноги); дії тулуба при 

виконанні амплітудних вправ; 

спеціальні вправи бойового 

хортингу: 

вправи для узгодження рухів 

руками, ногами з диханням; 

техніка простих стрибків з 

елементами техніки бойового 

хортингу; 

імітаційні вправи для закріплення 

техніки стрибків з елементами 

техніки бойового хортингу; 

вдосконалення техніки рук і ніг по 

елементах і в координації; 

виконання комбінаційних серій 

техніки бойового хортингу в повітрі; 

вивчення та демонстрація форм 

(оздоровчих базових комплексів): 

Форма "Третя атакувальна" /3А/ – 

«Third Attacking Form» /3A/, під 

рахунок і самостійно; 

групове виконання оздоровчої форми: 

виконання вивченої форми у 

стройовій коробці; взаємодія учнів 

передньої та задньої ліній, які 

вишикувані для групового 

виконання оздоровчого комплексу 

бойового хортингу. 

спиною до партнера (простих і з виставленням 

ноги); дії тулуба при виконанні амплітудних 

вправ; 

 

 

спеціальні вправи бойового хортингу: 

вправи для узгодження рухів руками, ногами з 

диханням; 

техніка простих стрибків з елементами техніки 

бойового хортингу; 

імітаційні вправи для закріплення техніки 

стрибків з елементами техніки бойового 

хортингу; вдосконалення техніки рук і ніг по 

елементах і в координації; виконання 

комбінаційних серій техніки бойового хортингу в 

повітрі; 

 

 

 

демонструє: оздоровчу навчальну форму 

бойового хортингу на 24 рахунки та самостійно: 

– третю атакувальну; 

групове виконання оздоровчої форми: 

виконання вивченої форми у стройовій коробці; 

взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які 

вишикувані для групового виконання 

оздоровчого комплексу бойового хортингу. 

Дотримується: правил техніки безпеки на 

тренувальному майданчику бойового хортингу. 

Примітка. Стройова коробка – квадратний стрій з чотирьох колон по чотири учні. 
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Орієнтовні навчальні нормативи (10 клас) 

 
Рік 

навчання 
Навчальні нормативи Рівні компетентності 

низький середній достатній високий 

Рік 
навчання 

10 клас 

 

Підтягування у висі,(кіл-ть 

разів) 

юн. (у висі) до 5 7 9 11 

дівчата 

(у висі лежачи) 

до 10 12 15 20 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи (кіл-ть разів) 

юнаки 

(від підлоги) 

до 12 15 20 30 

дівч. (від лави) до 10 10 12 16 

Піднімання тулуба в сід за 

30 с., (кіл-ть разів) 

юнаки до 17 18 27 38 

дівчата до 16 17 24 35 

Техніка ніг по повітрю, за 

30 с., (кіл-ть разів) 

юнаки 29 33 37 40 

дівчата 25 27 30 34 

Стрибок у довжину з місця, 

см. 

юнаки 155 170 180 210 

дівчата 130 145 160 170 

Виконання форми бойового 

хортингу (формального 

комплексу): третя 

атакувальна, 1–12 балів 

юнаки 1–2–3 4–5–6 7–8–9 10–11–12 

дівчата 1–2–3 4–5–6 7–8–9 10–11–12 

 

 

Обладнання, потрібне для вивчення модуля «Бойовий хортинг» 

10 клас 

 
№ 

п/п 

Обладнання Кількість 

1. Бруси гімнастичні паралельні (або навісні) 1 шт. 

2. Лава гімнастична  4 шт. 

3. Мати гімнастичні  4 шт. 

4. Перекладина гімнастична (або навісна) 2 шт. 

5. Скакалки 10 шт. 

6. Стінка гімнастична 4 шт. 

 
 

Індивідуальне спорядження, потрібне для вивчення  

модуля «Бойовий хортинг» 

10 клас 

 
№ п/п Індивідуальне спорядження Кількість 

1. Взуття спортивне (кросівки або кеди) 1 шт. 

2. Уніформа бойового хортингу «хортовка» 

(куртка, пояс і брюки) 

1 шт. 



 

15 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Академічна працездатність та розумові здібності курсантів, які займаються спортом під час навчання. 

К. Пронтенко, Г. Грибан, І. Охріменко, В. Бондаренко… - 2019. 

2. Антоненко С. А. Бойовий хортинг як засіб виховання всебічно розвиненої особистості / 

С. А. Антоненко, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України :матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 липня 2020 р. / Ірпінь : 

Університет ДФС України. С. 399–415. 

3. Антоненко С. А. Підготовка професійних захисників України у системі бойового хортингу / 

С. А. Антоненко, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 52–62. 

4. Бабурнич С. А. Професіограма спортивного судді з бойового хортингу / С. А. Бабурнич, 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 343–353. 

5. Бадьора С. М. Бойовий хортинг у впровадженні науково-методичної літератури з рекреації і фізичної 

реабілітації спортсменами підліткового та студентського віку / С. М. Бадьора, Е. А. Єрьоменко, 

М. В. Тимчик, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. 

(голова) та ін.]. – К. :Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 190–199. 

6. Бадьора С. М. Методи психічної саморегуляції співробітників правоохоронних органів у системі 

бойового хортингу / С. М. Бадьора, Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 334–346. 

7. Біла В. Р. Бойовий хортинг у програмі навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів 

правоохоронних спеціальностей закладів вищої освіти України / В. Р. Біла, Е. А. Єрьоменко, 

В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) 

та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – С. 6–19. 

8. Біла В. Р. Військово-патріотичне виховання школярів і студентів у процесі занять бойовим 

хортингом / В. Р. Біла, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 242–254. 

9. Бобік С. П. Формування професійно-психологічних здібностей співробітників правоохоронних 

органів у процесі занять бойовим хортингом / С. П. Бобік, Е. А. Єрьоменко, С. П. Параниця // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – 

С. 23–38. 

10. Боднарчук О. Г. Бойовий хортинг для підготовки співробітників правоохоронних органів / 

О. Г. Боднарчук, Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 226–242. 

11. Бойовий хортинг: фізіологічні показники адаптації спортсменів до фізичних навантажень / 

Е. А. Єрьоменко, Б. Б. Шаповалов, Д. Ю. Рудей, О. М. Гречаний, О. О. Ляховець // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 321–334. 

12. Бойовий хортинг – система національно-патріотичного виховання дітей та молоді / О. Бухтіяров, 

Е. Єрьоменко, О. Буток, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 61–70. 

13. Бойовий хортинг – фундаментальний осередок воїнських традицій української землі / С. Параниця, 

Е. Єрьоменко, Г. Коломоєць, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 105–115. 

14. Бойовий хортинг у впровадженні науково-методичної літератури з рекреації, фізичної реабілітації і 

художніх творів спортсменами підліткового та студентського віку / С. Бадьора, Е. Єрьоменко, 

М. Тимчик, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 9. – С. 190–199. 

15. Бойовий хортинг у загальній системі фізичної та спеціальної підготовки співробітників 

правоохоронних органів / В. Р. Біла, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 368–377. 



 

16 

 

16. Бойовий хортинг у закладах загальної середньої освіти / О. М. Гречаний, Е. А. Єрьоменко, 

Ю. В. Черпак, І. В. Суліма // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах 

сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки 

України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 544–553. 

17. Бойовий хортинг у комплексі функціональної та професійної підготовки курсантів до служби в 

правоохоронних органах / В. А. Грищук, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Р. Біла, О. А. Бухтіяров // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

С. 14–28. 

18. Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку / 

А. Литвиненко, Е. Єрьоменко, О. Остапенко, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – 

Вип. 9. – С. 214–222. 

19. Бойовий хортинг у програмі навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів 

правоохоронних спеціальностей закладів вищої освіти України / В. Біла, Е. Єрьоменко, В. Грищук, 

О. Бухтіяров // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 6–19. 

20. Бойовий хортинг у системі підготовки співробітників правоохоронних органів до протидії 

незаконному переміщенню товарів у районах здійснення операції об’єднаних сил / В. В. Чмелюк, 

Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, В. В. Бондарчук, С. П. Бобік // Шляхи удосконалення професійних 

компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 

2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та 

ін.]. – Київ, 2020. – С. 513–527. 

21. Бойовий хортинг у системі фізичного виховання студентів і курсантів / В. В. Чмелюк, 

Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, В. А. Грищук, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 72–95. 

22. Бойовий хортинг як засіб виховання всебічно розвиненої особистості / С. А. Антоненко, 

Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 399–415. 

23. Бойовий хортинг як засіб виховання справедливості в молодших школярів у процесі гурткових 

занять / С. Болтівець, Е. Єрьоменко, О. Острянська, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – 

Вип. 9. – С. 148–160. 

24. Бойовий хортинг як засіб військово-прикладної та фізичної підготовки особового складу підрозділів 

з протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення операції об’єднаних сил на сході 

України / Е. А. Єрьоменко, С. С. Полторацький, І. В. Суліма, О. І. Марченко // Протидія незаконному 

переміщенню товарів в районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези допов. наук.-практ. семінару, 

15 травня 2020 р. м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 

2020. – С. 43–58. 

25. Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів і курсантів 

правоохоронних спеціальностей / А. В. Звєрєв, Е. А. Єрьоменко, М. В. Тимчик, А. В. Тішин // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 385–

399. 

26. Бойовий хортинг як засіб фізичної і психологічної підготовки та формування професійних якостей 

курсантів і працівників правоохоронних органів / О. Буток, Е. Єрьоменко, С. Болтівець, В. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 220–231. 

27. Бойовий хортинг як засіб формування в школярів фізичних здібностей як основи тверезого способу 

життя в майбутній життєдіяльності / О. Остапенко, М. Зубалій, Е. Єрьоменко, М. Тимчик // Теорія і 

методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 166–172. 

28. Бойовий хортинг як засіб функціональної підготовки курсантів правоохоронних спеціальностей і 

види контролю у процесі занять / О. В. Буток, Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, А. В. Звєрєв // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 353–

368. 

29. Бойовий хортинг як система морально-етичного виховання особистості / Т. Федорченко, 

Е. Єрьоменко, І. Суліма, С. Полторацький // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 42–51. 



 

17 

 

30. Болтівець С. І. Бойовий хортинг як засіб виховання справедливості в молодших школярів у процесі 

гурткових занять / С. І. Болтівець, Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська, В. Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук.праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – 

Вип. 9. – С. 148–160. 

31. Бондарчук В. В. Бойовий хортинг як засіб формування професійно-прикладних якостей курсантів і 

працівників силових структур / В. В. Бондарчук, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 188–200. 

32. Боровець Н. О. Організація занять з бойового хортингу для підвищення функціональної підготовки 

співробітників правоохоронних органів / Н. О. Боровець, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – 

С. 447–462. 

33. Брухно Ю. С. Бойовий хортинг як засіб формування фізичної культури студентів і курсантів / 

Ю. С. Брухно, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 200–214. 

34. Буток О. В. Бойовий хортинг і здоров’я людини / О. В. Буток, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 564–575. 

35. Буток О. В. Бойовий хортинг як засіб фізичної і психологічної підготовки та формування 

професійних якостей курсантів і працівників правоохоронних органів / О. В. Буток, Е. А. Єрьоменко, 

С. І. Болтівець, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. 

(голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – С. 220–231. 

36. Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг – система національно-патріотичного виховання дітей та молоді / 

О. А. Бухтіяров, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 61–70. 

37. Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг як система підготовки українського професійного воїна-патріота / 

О. А. Бухтіяров, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 126–139. 

38. Вєхтєв В. В. Бойовий хортинг у військовому мистецтві / В. В. Вєхтєв, Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин 

// Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 

14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 

2020. – Ч. 2. – С. 827–840. 

39. Впровадження навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» у систему освіти України / 

Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 101–126. 

40. Ганчева В. І. Бойовий хортинг: методика застосування дихальних вправ у процесі занять / 

В. І. Ганчева, Е. А. Єрьоменко, Г. А. Коломоєць // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 667–682. 

41. Гарбовський Л. А. Бойовий хортинг і методика викладання у закладах вищої освіти / 

Л. А. Гарбовський, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 155–173. 

42. Гречана Л. О. Бойовий хортинг у новій українській школі / Л. О. Гречана, О. М. Гречаний, 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 262–273. 

43. Гречана Л. О. Бойовий хортинг у системі початкової школи закладів загальної середньої освіти / 

Л. О. Гречана, Е. А. Єрьоменко, С. М. Солодько // Шляхи удосконалення професійних компетентностей 

фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во 



 

18 

 

освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – 

С. 554–563. 

44. Гречаний О. М. Методика викладання бойового хортингу в процесі гурткової роботи у закладах 

загальної середньої освіти / О. М. Гречаний, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 251–262. 

45. Грищук В. Л., Єрьоменко Е. А., Чмелюк В. В., Біла В. Р., Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг у 

комплексіфункціональної та професійної підготовки курсантів до служби в правоохоронних органах. 

Бойовий хортинг тадіяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 

липня 2020 р. / Ірпінь :Університет ДФС України. С. 14–28. 

46. Грищук В. Л. Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної підготовки правоохоронців до 

виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді у районах здійснення операції об’єднаних 

сил / В. Л. Грищук, Е. А. Єрьоменко, О. А. Бухтіяров // Протидія незаконному переміщенню товарів в 

районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези допов. наук.-практ. семінару, 15 травня 2020 р. 

м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 59–73. 

47. Грищук В. Л. Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної, функціональної підготовки 

студентів, курсантів і слухачів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних 

органів / В. Л. Грищук, Е. А. Єрьоменко // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців 

в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і 

науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 537–

544. 

48. Грищук В. Л. Службовий обов’язок та етичні цінності правоохоронців як результат виховання у 

системі бойового хортингу / В. Л. Грищук, Е. А. Єрьоменко, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 80–101. 

49. Деркач О. В. Розвиток фізичних якостей у співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу за методом функціонального тренування / О. В. Деркач, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток 

// Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 

14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 

2020. – Ч. 2. – С. 384–403. 

50. Діхтяренко З. Бойовий хортинг – національна система підготовки професійних захисників України / 

З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 20–28. 

51. Довгань Н. Бойовий хортинг як інструмент соціалізації студентів закладів вищої освіти / Н. Довгань, 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 177–186. 

52. Ерёменко Э. Военно-патриотическое воспитание и физическая подготовка допризывной молодежи, 

курсантов и военнослужащих вооружённых сил украины, работников силовых структур / Э. Ерёменко // 

Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 1. – К. :. Паливода А. В. 

53. Ерёменко Э. А. Воспитание настойчивости у детей 6–7 лет в процессе занятий хортингом 

/ Э.А. Ерёменко // Сибирский педагогический журнал : научное периодическое издание. – Новосибирск, 

2013. – № 6. – С. 209–213. 

54. Ерёменко Э. А. Хортинг – философия украинского единоборца / Э. А. Ерёменко // Боевые искусства 

– ключи к совершенству. – 2012. – № 6. – С. 4–5. 

55. ЕрьоменкоЭ. А. (2020). Боевой хортинг в комплексе научно-педагогических средств воспитания 

физической культуры и основ здоровья студентов. Научные записки. Серия: Педагогические науки, 

(189), 120-128. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-24-189. 

56. Єрьоменко В. Засоби профілактики основних стоматологічних захворювань у студентів, курсантів, 

спортсменів бойового хортингу та співробітників правоохоронних органів / В. Єрьоменко, Е. Єрьоменко 

// Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 116–126. 

57. Єрьоменко В. Медичне обслуговування спортивних змагань з бойового хортингу та медико-

педагогічний контроль за станом здоров’я учасників / В. Єрьоменко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 232–250. 

58. Єрьоменко В. Медичне обслуговування спортивних змагань з хортингу / В. Єрьоменко, 

Е. Єрьоменко // Хортинг ‒ національний бренд України у світі: олімпійська перспектива : матер. другою 

міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя заснування хортингу, 23–24 березня 2019 р. ; ред. кол. : 

Пашко П. В. (голова) [та ін.]. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України, Ун-т 

ДФС України [та ін.]. – К. : Видавець Паливода А. В., 2019. – С. 156–171. 



 

19 

 

59. Єрьоменко В. Е. Медичний контроль змагальної діяльності з бойового хортингу / В. Е. Єрьоменко, 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 195–215. 

60. Єрьоменко В. Е. Методичні рекомендації щодо профілактики стоматологічних захворювань у 

школярів, які займаються хортингом / В. Е. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі : наук.-метод. 

журнал. – Вип. 2 (115). – К. : Педагогічна преса, 2018. – С. 36–41. 

61. Єрьоменко В. Е. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-

юнацького віку / В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. 

(голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 38–47. 

62. Єрьоменко В. Е. Профілактика стоматологічних захворювань працівників правоохоронних органів у 

період виконання службово-бойових завдань / В. Е. Єрьоменко, М. О. Єрьоменко, Е. А. Єрьоменко // 

Протидія незаконному переміщенню товарів в районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези допов. 

наук.-практ. семінару, 15 травня 2020 р. м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС 

України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 79–86. 

63. Єрьоменко В. Стоматологічне здоров'я дітей та молоді як чинник спортивних успіхів у бойовому 

хортингу / В. Єрьоменко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 96–111. 

64. Єрьоменко В. Е. Стоматологічне здоров’я спортсменів бойового хортингу / В. Е. Єрьоменко, 

Е. А. Єрьоменко, І. Р. Ільницький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет 

ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 288–306. 

65. Єрьоменко В. Стоматологічне здоров’я спортсменів бойового хортингу у процесі тренувальної та 

змагальної діяльності / В. Єрьоменко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – 

С. 103–120. 

66. Єрьоменко В. Е. Характеристика стоматологічної захворюваності у поліцейських та спортсменів, 

які займаються поліцейським хортингом / В. Е. Єрьоменко // Хортинг ‒ національний бренд України у 

світі: олімпійська перспектива : матер. Першої міжнар. наук.-практ. конф. до Дня заснування хортингу, 

22-23 березня 2018 р. / ред. кол.: Пашко П. В. (голова) [та ін.]. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во 

молоді та спорту України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – С. 37–44. 

67. Єрьоменко Е. А. Актуальні напрями тактичної підготовки в бойовому хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 460 с. 

68. Єрьоменко Е. А. Аналіз результатів наукового дослідження стану вихованості у студентів фізичної 

культури та основ здоров’я в процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Зб. наук. праць 

Бердянського держ. пед. ун-ту : педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. 

69. Єрьоменко Е. А. Бойове коріння і воїнське призначення бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 793–812. 

70. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Збірник навчальних програм : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 245 с. 

71. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України. – К. : 

Паливода А. В., 2020. – 146 с. 

72. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Збірник навчальних програм позакласних занять для учнів 

закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 240 с. 

73. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Збірник навчальних програм спортивної секції з бойового 

хортингу для проведення позакласних занять у школі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 251 с. 

74. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Методика вивчення арсеналу техніки прийомів : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 638 с. 

75. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 

215 с. 



 

20 

 

76. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Навчальна програма для шкіл вищої спортивної майстерності : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України. – К. : 

Паливода А. В., 2020. – 154 с. 

77. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Навчальна програма спортивної секції з бойового хортингу для 

учнів середнього шкільного віку 5–9 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2021. – 127 с. 

78. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Програма гурткових занять для учнів молодшого шкільного віку 

: навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 91 с. 

79. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Програма оздоровчих занять для дитячого гуртка : навч.-метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 68 с. 

80. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Програма позакласних занять для школярів молодшого 

шкільного віку 1–4 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2021. – 111 с. 

81. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Програма спортивної секції для студентів закладів вищої освіти : 

навч. програма / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС 

«Національна федерація бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 63 с. 

82. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Програма спортивної секції для учнів старшого шкільного віку 

10–11 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2021. – 102 с. 

83. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг: аспекти профілактики травм під час проведення змагань і 

тренувань / Е. А. Єрьоменко, І. Р. Ільницький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 322–334. 

84. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг: вогнева підготовка співробітників правоохоронних органів / 

Е. А. Єрьоменко ; Тези доповідей cтудентсько-курсантської інтернет-конференції «Тактика поводження 

зі зброєю» (06 листопада 2020 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. C. 32–36. 

85. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг: криміналістичні аспекти незаконного обігу вогнепальної зброї в 

Україні / Е. А. Єрьоменко ; Тези доповідей cтудентсько-курсантської інтернет-конференції «Тактика 

поводження зі зброєю» (06 листопада 2020 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. C. 37–41. 

86. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг – виховна система школярів України / Е. А. Єрьоменко, 

О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. 

– Ірпінь, 2020. – С. 240–251. 

87. Єрьоменко Е. Бойовий хортинг – національний бренд України у світі / Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 29–54. 

88. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг – професійно-прикладний вид спорту правоохоронних органів 

України : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС 

«Національна федерація бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 203 с. 

89. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг – система вдосконалення особистості : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ: 

ГС «НФБХУ», 2020. – 514 с. 

90. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг для дітей : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 151 с. 

91. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг для здобувачів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 78 с. 

92. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг для правоохоронних органів України : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 

2021. – 217 с. 

93. Єрьоменко Е. А Бойовий хортинг для студентів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 70 с. 

94. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг і система формування фізичної готовності спортсменів : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – ГС «ВФХ», 

2019. – 441 с. 



 

21 

 

95. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг на уроці фізичної культури. 5 клас : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «ВФХ», 2019. 

– 117 с. 

96. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-

юнацьких школах олімпійського резерву, школах вищої спортивної майстерності та спеціалізованих 

навчальних закладах спортивного профілю : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту 

України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 222 с. 

97. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у дитячо-юнацькій спортивній школі : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 220 с. 

98. ЄрьоменкоЕ. А. (2020). Бойовий хортинг у комплексі науково-педагогічних засобів виховання 

фізичної культури та основ здоров’я студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 120-128. 

https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-24-189. 

99. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у комплексі науково-педагогічних засобів виховання фізичної 

культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 

2020. – Вип. 189. – С. 120–128. 

100. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у програмі позааудиторних занять із загальнофізичної 

підготовки, виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // 

Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 190. Серія: 

Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 66–75 с. 

101. ЄрьоменкоЕ. А., & ВєхтєвВ. В. (2020). Бойовий хортинг у програмі позааудиторних занять із 

загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів. Наукові записки. 

Серія: Педагогічні науки, (190). 

102. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у програмі позакласних занять для школярів 10–11 класів : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 112 с. 

103. ЄрьоменкоЕ. А., & КарасевичС. А. (2020). Бойовий хортинг у системі виховання фізичної культури 

та основ здоров’я учнівської і студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт), (6(126), 48-58. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.6(126).12. 

104. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі вищої освіти як засіб виховання фізичної культури та 

основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання: проблеми та перспективи : монографія 

/ Мін-во освіти і науки України, Поліський нац. ун-т. – Житомир : Рута, 2020. – С. 255–270. 

105. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі професійної підготовки співробітників державних 

правоохоронних органів : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет 

ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 222 с. 

106. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі професійного вдосконалення співробітників органів 

внутрішніх справ / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет 

ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 185–195. 

107. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі професійної підготовки співробітників 

правоохоронних органів / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 28–40. 

108. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі фізичного виховання здобувачів вищої освіти : метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 

249 с. 

109. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі фізичного виховання студентів і курсантів 

/ Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк , В. Р. Біла, В. Л. Грищук // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 52–60. 

110. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського 

резерву : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту 

освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 215 с. 

111. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти 

МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 221 с. 



 

22 

 

112. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у школах вищої спортивної майстерності : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 215 с. 

113. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у школі : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 240 с. 

114. Єрьоменко Е. Бойовий хортинг як ефективний засіб військово-патріотичного виховання школярів і 

студентів / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 32–41. 

115. Єрьоменко Е. А., & Кукушкін К. М. (2020). Бойовий хортинг як засіб виховання патріотичних 

якостей, фізичної культури та основ здоров’я школярів і студентів. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт), (5(125), 71-80. https://doi.org/10.31392/NPU-

nc.series15.2020.5(125).13. 

116. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотичних якостей, фізичної культури та 

основ здоров’я школярів і студентів [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /. – 2020. – Вип. 5 (125). – 

С. 71–80. – Режим доступу : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).13. 

117. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб виховання фізичної культури та основ здоров’я 

студентів закладів вищої освіти / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 215–225. 

118. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб військово-патріотичного виховання старшокласників / 

Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет 

ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 273–287. 

119. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб військово-прикладної та фізичної підготовки особового 

складу підрозділів з протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення операції 

об’єднаних сил на сході України / Е. А. Єрьоменко, С. С. Полторацький, І. В. Суліма, О. І. Марченко // 

Протидія незаконному переміщенню товарів в районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези доп. 

наук.-практ. семінару (15 травня 2020 року). – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – С. 43–58. 

120. Єрьоменко Е. Бойовий хортинг як засіб оптимізації функціональної підготовки студентів і 

курсантів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів / 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 19–33. 

121. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб прикладної психофізичної підготовки курсантів 

правоохоронних спеціальностей відомчих закладів вищої освіти / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 128–138. 

122. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб професійно-психологічної підготовки співробітників 

правоохоронних органів України : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України, ГС «Національна федерація бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 

2020. – 138 с. 

123. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як професійно-прикладний вид спорту співробітників 

правоохоронних органів / Е. А. Єрьоменко // Організація служби правоохоронних органів: теорія і 

практика : монографія ; М-во фінансів України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2020. – 

С. 231–289. 

124. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як система формування готовності співробітників 

правоохоронних органів до дій в екстремальних ситуаціях / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 110–128. 

125. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як чинник формування військово-патріотичних здібностей, 

фізичної культури та основ здоров’я учнівської молоді / Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора // Науковий 

часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 8 (128) 

20. С. 61–69. 



 

23 

 

126. Єрьоменко Е. А. Варіативний модуль «Хортинг» : навчальна програма з фізичної культури для 

загальноосвітніх навчальних закладів, 6-й клас / Е. А. Єрьоменко // Здоров'я та фізична культура, 2014. – 

№ 8. – С. 29–32. 

127. Єрьоменко Е. А. Викладання бойового хортингу на уроці фізичної культури. 6 клас : навч.-метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС 

«ВФХ», 2019. – 118 с. 

128. Єрьоменко Е. А. Викладання бойового хортингу у програмі позакласної роботи в школі для юнаків 

та дівчат 16–17 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 120 с. 

129. Єрьоменко Е. А. Викладання хортингу у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих 

дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, школах вищої спортивної майстерності та 

спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-

во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 

138 с. 

130. Єрьоменко Е. А. Викладання хортингу у спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського 

резерву : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту 

освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 142 с. 

131. Єрьоменко Е. А. Використання елементів техніки бойового хортингу на уроці фізичної культури в 

школі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. 

– Ірпінь, 2020. – 85 с. 

132. Єрьоменко Е. А. Вимоги програми позакласних занять з бойового хортингу для школярів 3 класів : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 103 с. 

133. Єрьоменко Е. Витоки та історія розвитку бойового хортингу в Україні і за кордоном / 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 55–70. 

134. Єрьоменко Е. А. Виховання вольових якостей особистості у процесі занять бойовим хортингом / 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 138–157. 

135. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять хортингом 

через педагогічні умови / Е. А. Єрьоменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: 

Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 46. – С. 233–240. 

136. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості в школярів 6–7 років як умова ефективності 

навчальних занять хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 12 (39). – 

С. 39–47. 

137. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом / 

Е. А. Єрьоменко // Процес виховання у координатах духовного розвитку особистості : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН 

України у 2012 році) / [за ред. І. Д. Беха, О. В. Мельника]. – К., 2013. – Вип. 1. – С. 224–225. 

138. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом / 

Е. А. Єрьоменко // Сучасні виховні технології: соціальні виклики і педагогічний контекст : матеріали 

звіт. наук.-практ. конф. НАПН України (30 жовт. 2013 р., м. Київ, Національна акад. пед. наук України). 

– К., 2013. – Вип 1. – С. 125–127. 

139. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6-7 років у процесі занять хортингом : 

автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.07 / Едуард Анатолійович Єрьоменко. – К., 2016. – 19 с. 

140. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.07 / Едуард Анатолійович Єрьоменко. – К., 2016. – 222 с. 

141. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичних якостей у бойовому хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко 

// Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – ГС «ВФХ», 2019. – 438 с. 

142. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом : монографія / Е. А. Єрьоменко // Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 867 с. 

143. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 



 

24 

 

№ 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118) 19. – С. 49–56. 

144. Єрьоменко Е. Виховна система бойового хортингу / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 

2018. – Вип. 9. – С. 161–177. 

145. Єрьоменко Е. А. Виховний потенціал бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 360 с. 

146. Єрьоменко Е. А. Виховний потенціал та філософська основа бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко 

// Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 

2017. – Вип. 8. – С. 147–157. 

147. Єрьоменко Е. А. Відкрита заява Едуарда Єрьоменка про заснування хортингу – національного виду 

спорту України 17 липня 2008 року / Е. А. Єрьоменко // Мін-во України у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Київ : Тренерська рада, 2008. – 7 с. 

148. Єрьоменко Е. Військово-патріотична програма та прикладний хортинг / Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу : зб. наук. праць / Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання 

НАПН України, Українська федерація хортингу. – К. : Паливода А. В., 2014. – Вип. 1. – С. 10–19. 

149. Єрьоменко Е. А. Військово-патріотичне виховання старшокласників засобами бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін // К. : Паливода А. В., 2020. – 1110 с. 

150. Єрьоменко Е. А. Військово-прикладний і бойовий хортинг у системі професійної підготовки 

допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців / Е. А. Єрьоменко, С. С. Полторацький // 

Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. 

наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. наук. установа 

«Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 527–533. 

151. Єрьоменко Е. А. Вплив здоров'я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації 

за результатами даних ехокардіографії / Е. А. Єрьоменко, В. І. Чибісов, О. О. Говоруха, Ю. І. Рейдерман 

// Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 

2015. – Вип. 4. – С. 92–103. 

152. Єрьоменко Е. А. Впровадження бойового хортингу у систему закладів позашкільної освіти : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. 

– 539 с. 

153. Єрьоменко Е. А. Впровадження бойового хортингу у систему спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 216 с. 

154. Єрьоменко Е. А. Впровадження дитячого гуртка з бойового хортингу для молодших школярів у 

закладі загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 102 с. 

155. Єрьоменко Е. Всесвітнє українське земляцтво та діаспора у сприянні розвитку бойового хортингу / 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 56–79. 

156. Єрьоменко Е. А. Всеукраїнські правила змагань з хортингу / Е. А. Єрьоменко // затвер. Мін-вом 

України у справах сім’ї, молоді та спорту 19 серпня 2010 р., Київ, 2010. – 88 с. 

157. Єрьоменко Е. А. Вступне слово співзасновника збірника Едуарда Єрьоменка / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 

2014. Вип. 1. – С. 8–9. 

158. Єрьоменко Е. А. Декларація хортингу у світі / Е. А. Єрьоменко // Колегія Мін-ва України у спр. 

сім, мол. та сп. : Київ, 2008. – 12 с. 

159. Єрьоменко Е. А. Дитячий гурток з бойового хортингу закладу позашкільної освіти та 

прогнозований результат реалізації програми занять : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 146 с. 

160. Єрьоменко Е. А. Дитячо-юнацька спортивна школа у впровадженні бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти 

МОН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 225 с. 

161. Єрьоменко Е. А. Дозування вправ та організація позакласних занять з бойового хортингу для 

школярів 7 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 113 с. 

162. Єрьоменко Е. А. Дозування тренувальних навантажень і проведення позакласних занять з бойового 

хортингу для школярів 8 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 114 с. 



 

25 

 

163. Єрьоменко Е. А. Духовні основи бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 812–827. 

164. Єрьоменко Е. А. Забезпечення навчально-тренувального процесу з бойового хортингу для дітей : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – ГС 

«ВФХ», 2019. – 116 с. 

165. Єрьоменко Е. А. Завдання і прогнозований результат реалізації навчальної програми з бойового 

хортингу для закладів позашкільної освіти : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 210 с. 

166. Єрьоменко Е. А. Завдання програми позакласних занять з бойового хортингу основного рівня 

навчання для школярів 4 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 108 с. 

167. Єрьоменко Е. А. Завдання та зміст підготовки дітей і молоді засобами бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН 

України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 428 с. 

168. Єрьоменко Е. А. Загальна програма практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки 

спортсменів бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 467 с. 

169. Єрьоменко Е. А. Загальна характеристика спортивного тренування в бойовому хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН 

України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 519 с. 

170. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді 

засобами хортингу. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10 (80) 16. – С. 38–44. 

171. Єрьоменко Е. А. Засоби вивчення прийомів бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // 

Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 663 с. 

172. Єрьоменко Е. А. Засоби навчання в бойовому хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ: ГС «НФБХУ», 2021. – 519 с. 

173. Єрьоменко Е. А. Засоби та методи позитивного впливу хортингу на формування цінностей 

здорового життя учнівської та студентської молоді / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. 

наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 120–131. 

174. Єрьоменко Е. А. Засоби тренування в бойовому хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ: ГС «НФБХУ», 2020. – 267 с. 

175. Єрьоменко Е. А. Засоби формування міжособистісної злагоди у вихованців 5–6 років у процесі 

занять хортингом / Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. 

М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 14 (41) 13. – С. 54–61. 

176. Єрьоменко Е. А. Застосування елементів бойового хортингу на уроках фізичної культури для 

школярів 8–9 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 64 с. 

177. Єрьоменко Е. А. Застосування спеціальних фізичних вправ у процесі виховання наполегливості у 

школярів 6–7 років під час секційних занять хортингом в загальноосвітніх навчальних закладах 

/ Е. А. Єрьоменко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. 

наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. І. Д. Беха, 

О. В. Мельника]. – К., 2014. – Вип 1. – С. 325–327. 

178. Єрьоменко Е. А. Застосування співробітниками поліції прийомів бойового хортингу при 

затриманні злочинців / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 477–493. 

179. Єрьоменко Е. А. Збірка програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-

во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 183 с. 

180. Єрьоменко Е. А. Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація 

бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 157 с. 



 

26 

 

181. Єрьоменко Е. А. Збірник програм позакласних занять з хортингу для учнів закладів загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 236 с. 

182. Єрьоменко Е. А. Здійснення позакласної роботи в школі з бойового хортингу для дітей 8–9 років : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 115 с. 

183. Єрьоменко Е. А. Зміст і методика проведення занять з бойового хортингу на уроці фізичної 

культури для учнів 6 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 138 с. 

184. Єрьоменко Е. А. Зміст програми позакласних занять з бойового хортингу основного рівня 

навчання для школярів 5 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 111 с. 

185. Єрьоменко Е. А. Зміст програми позакласної роботи з бойового хортингу в школі для дітей 6 років 

: навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 109 с. 

186. Єрьоменко Е. А. Зміст програми та організація позакласної роботи з бойового хортингу в школі 

для дітей 9 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 116 с. 

187. Єрьоменко Е. А. Зміст, форми і методи проведення занять з бойового хортингу на уроці фізичної 

культури для учнів 8 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 138 с. 

188. Єрьоменко Е. Зміст, форми і методи формування цінностей здорового життя учнівської та 

студентської молоді засобами хортингу / Е. Єрьоменко // Хортинг ‒ національний бренд України у світі: 

олімпійська перспектива : матер. Першої міжнар. наук.-практ. конф. до Дня заснування хортингу, 22-

23 березня 2018 р. / Мін-во молоді та спорту України, Ірпінська міська рада, Ун-т ДФС України [та ін.]. – 

К. : Паливода А. В., 2018. – С. 44–53. 

189. Єрьоменко Е. А. Змістовий матеріал програми позакласної роботи з бойового хортингу в школі для 

дітей 8 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 115 с. 

190. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і 

курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури / Фізична культура і спорт. – Вип. 11 (119). – 2019. – С. 71–79. 

191. Єрьоменко Е. А. Кваліфікаційна система бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-

во освіти і науки України, Університет ДФС України, Національна федерація бойового хортингу 

України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 155 с. 

192. Єрьоменко Е. А. Комплексне використання потенціалу бойового хортингу для забезпечення 

національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії / Е. А. Єрьоменко // Актуальні проблеми 

забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІV наук.-практ. 

інтернет-конфер., 25-31 травня 2020 р., м. Ірпінь – м. Хмельницький / Мін-во фінансів України, Ун-т 

ДФС України [та ін.]. – Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи, 2020. – С. 18–23. 

193. Єрьоменко Е. А. Концепція розвитку бойового хортингу в системі освіти України : монографія / 

Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація 

бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 122 с. 

194. Єрьоменко Е. А. Концепція розвитку бойового хортингу в системі освіти України. 2020. 

195. Єрьоменко Е. Концепція розвитку бойового хортингу в Україні / Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 71–81. 

196. Єрьоменко Е. Майстерність педагога в професійному розвитку студентів-хортингістів щодо 

використання комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях / Е. Єрьоменко, Д. Самоха // Хортинг – 

національний вид спорту України: досвід і перспективи : матер. І всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 

листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України 

[та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – С. 61–65. 

197. Єрьоменко Е. А. Медико-біологічні основи впливу бойового хортингу на організм людини 

/ Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – 

К. : Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – С. 121–136. 



 

27 

 

198. Єрьоменко Е. Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у процесі 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 

2017. – Вип. 8. – С. 112–121. 

199. Єрьоменко Е. А. Медико-педагогічні аспекти фізичної підготовки спортсменів бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. 

– 298 с. 

200. Єрьоменко Е. Медико-фізіологічні чинники самоконтролю за фізичним навантаженням на 

тренуваннях з бойового хортингу у процесі виховання фізичної культури студентів / Е. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 127–138. 

201. Єрьоменко Е. А. Менеджмент бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і 

науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація бойового хортингу України. – 

Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 148 с. 

202. Єрьоменко Е. А. Методи і зміст тренувальних навантажень програми позакласних занять з 

бойового хортингу для школярів 6 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 106 с. 

203. Єрьоменко Е. А. Методика вдосконалення спеціальної фізичної готовності спортсменів бойового 

хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2020. – 460 с. 

204. Єрьоменко Е. А. Методика вдосконалення функціональної підготовки співробітників 

правоохоронних органів засобами бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 223 с. 

205. Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 890 с. 

206. Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу для студентів та курсантів закладів 

вищої освіти правоохоронної спрямованості / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, 

С. М. Бадьора // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – С. 196–219. 

207. Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу на уроці фізичної культури. 7 клас : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – ГС «ВФХ», 2019. – 117 с. 

208. Єрьоменко Е. Методика викладання бойового хортингу у закладах вищої освіти / Е. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 147–163. 

209. Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу у закладах загальної середньої освіти: 

монографія / E. A. Єрьоменко. – K. : ПАЛИВОДА A. B., 2020. – 302 c. 

210. Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу у закладах загальної середньої освіти : 

монографія / Е. А. Єрьоменко. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. – 318 с. 

211. Єрьоменко Е. А. Методика викладання хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – К. : Паливода А. В., 2020. – 476 с. 

212. Єрьоменко Е. А. Методика викладання хортингу у спеціалізованих навчальних закладах 

спортивного профілю : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут 

модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 138 с. 

213. Єрьоменко Е. А. Методика військово-патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу / 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 713–732. 

214. Єрьоменко Е. А. Методика підвищення навантажень і проведення позакласних занять з бойового 

хортингу для учнів 9 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 108 с. 

215. Єрьоменко Е. А. Методика планування і проведення позакласних занять з бойового хортингу для 

учнів середньої школи 8–9 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 114 с. 

216. Єрьоменко Е. А. Методика проведення занять з бойового хортингу на уроці фізичної культури. 

9 клас : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – ГС «ВФХ», 2019. – 118 с. 



 

28 

 

217. Єрьоменко Е. А. Методика проведення позакласних занять з бойового хортингу для учнів 

молодшого шкільного віку 3–4 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 104 с. 

218. Єрьоменко Е. А. Методика проведення практичних занять з бойового хортингу на уроці фізичної 

культури : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2020. – 79 с. 

219. Єрьоменко Е. А. Методика проведення занять з бойового хортингу у закладах позашкільної освіти 

для вихованців 10–11 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 156 с. 

220. Єрьоменко Е. А. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН 

України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 460 с. 

221. Єрьоменко Е. А. Методична розробка програми позакласної роботи з бойового хортингу в школі 

для дітей 11 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 119 с. 

222. Єрьоменко Е. А. Методичне забезпечення навчальної програми з бойового хортингу закладів 

позашкільної освіти для юніорів та молоді 16–21 рік : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 166 с. 

223. Єрьоменко Е. А. Методичне забезпечення позакласної роботи з бойового хортингу для дітей 12–

13 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 122 с. 

224. Єрьоменко Е. А. Методичні плани навчально-тренувальної роботи з бойового хортингу : навч.-

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ : 

ГС «НФБХУ», 2020. – 75 с. 

225. Єрьоменко Е. А. Методичні рекомендації щодо проведення занять з бойового хортингу у закладах 

освіти : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2020. – 145 с. 

226. Єрьоменко Е. А. Методологія виховання спеціальних фізичних якостей у бойовому хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. 

– 456 с. 

227. Єрьоменко Е. А. Міжнародна спортивна програма хортингу / Е. А. Єрьоменко // К. : 

Паливода А. В., 2009. – 24 с. 

228. Єрьоменко Е. А. Міжнародні правила змагань з хортингу / Е. А. Єрьоменко // Київ : МГО 

«Міжнародна Федерація Хортингу», 2009. – 85 с. 

229. Єрьоменко Е. А. Місія бойового хортингу як виду спорту і бойового мистецтва / Е. А. Єрьоменко // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 852–867. 

230. Єрьоменко Е. А. Моделювання процесу військово-патріотичного виховання школярів, які 

займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 620–638. 

231. Єрьоменко Е. А. Модернізація професійно-прикладної фізичної підготовки на основі бойового 

хортингу / Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 287–296. 

232. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гуртка, курсу за вибором з оздоровчого хортингу для 10–11 

класів: навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України [та ін.]. 

– К. : ПАЛИВОДА А. В., 2019. – 300 с. 

233. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи «Хортинг» для учнів 1–11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2012. – 268 с. 

234. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл : 

навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти 

МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 217 с. 

235. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для закладів позашкільної освіти : навч.-

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2020. – 517 с. 



 

29 

 

236. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для позашкільних навчальних закладів : 

монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України, [та ін.]. – К. : 

ПАЛИВОДА А. В., 2020. – 521 с. 

237. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для спеціалізованих дитячо-юнацьких 

шкіл олімпійського резерву : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, 

Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 209 с. 

238. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для студентів і курсантів закладів вищої 

освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, 

ГС «Національна федерація бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 74 с. 

239. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2020. – 280 с. 

240. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для шкіл вищої спортивної майстерності 

: навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту 

освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 211 с. 

241. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5–9 класи. Варіативний модуль «Хортинг» : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Українська федерація 

хортингу. – К., 2011. – 20 с. 

242. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5–9 класи. Варіативний модуль «Хортинг» / Е. А. Єрьоменко // Фізична культура в школі. 1–4, 

5–9 клас. Навчальні програми. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – С. 298–320. 

243. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5–9 класи. Варіативний модуль «Хортинг» / Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній 

школі / – К.: Педагогічна преса, 2014. – Вип. 1. – С. 5–13. 

244. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5–9, 10–11 класи. Варіативний модуль «Хортинг» : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко ; Мін-

во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Українська 

федерація хортингу. – К., 2011. – 31 с. 

245. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 10–11 класи. Варіативний модуль «Хортинг» : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко. ; Мін-во 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Українська федерація 

хортингу. – К., 2011. – 15 с. 

246. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Варіативний модуль «Хортинг» (профільний рівень, 10–11 класи) : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України, [та ін.]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 

2019. – 200 с. 

247. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для закладів загальної середньої освіти, 

5–9 класи. Варіативний модуль «Бойовий хортинг» : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 69 с. 

248. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для закладів загальної середньої освіти, 

5–9, 10–11 класи. Варіативний модуль «Бойовий хортинг» : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 78 с. 

249. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для закладів загальної середньої освіти, 

10–11 класи. Варіативний модуль «Бойовий хортинг» : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти 

і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 62 с. 

250. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України. – К. : 

Паливода А. В., 2020. – 157 с. 

251. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з хортингу для закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 

2020. – 58 с. 

252. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з «Хортингу» для закладів загальної середньої освіти / 

Е. А. Єрьоменко // Збірник програм гуртків, факультативів, курсів за вибором із фізичної культури. 

Навчальні програми з 1 по 11 класи. – К. : Літера ЛТД, 2019. – С. 420–455. 

253. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з хортингу для позашкільних навчальних закладів / 

Е. А. Єрьоменко // К. : ІІТЗО Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України, 2012. – 78 с. 



 

30 

 

254. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з хортингу для позашкільних навчальних закладів. 8 років 

навчання / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Ін-т інновац. технологій і 

змісту освіти, Українська федерація хортингу. – К., 2012. – 78 с. 

255. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з хортингу для шкіл вищої спортивної майстерності : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України. – К. : 

Паливода А. В., 2020. – 162 с. 

256. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма позакласних занять (секції, гуртка) з хортингу для учнів 1–4 

класів загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко // Мін-во України у справах сім’ї молоді 

та спорту, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, [та ін.]. – К. : ДНУ «ІІТЗО» Мін-ва освіти і науки 

України, 2014. – 63 с. 

257. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма позакласних занять (секції, гуртка) з хортингу для учнів 5–9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т 

інноваційних технологій і змісту освіти, [та ін.]. – К. : ДНУ «ІІТЗО» Мін-ва освіти і науки України, 2014. 

– 79 с. 

258. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма позакласних занять (секції, гуртка) з хортингу для 10–

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т 

інноваційних технологій і змісту освіти, [та ін.]. – К. : ДНУ «ІІТЗО» Мін-ва освіти і науки України, 2014. 

– 54 с. 

259. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма позакласних занять з бойового хортингу для молодших 

школярів 1–4 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 100 с. 

260. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма позакласних занять з бойового хортингу для учнів 

середнього шкільного віку 5–9 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 116 с. 

261. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма позакласних занять з бойового хортингу для учнів старшого 

шкільного віку 10–11 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 91 с. 

262. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма спортивної секції з хортингу для учнів 5–9 класів закладів 

загальної середньої освіти : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 127 с. 

263. Єрьоменко Е. Навчальна програма факультативу для учнів старших класів «Бойовий хортинг» / 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 178–189. 

264. Єрьоменко Е. А. Навчальний матеріал програми з бойового хортингу закладів позашкільної освіти 

для юніорів 16–17 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 155 с. 

265. Єрьоменко Е. А. Навчальні нормативи і програма викладання бойового хортингу на уроці фізичної 

культури для учнів 10 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 139 с. 

266. Єрьоменко Е. Навчально-тренувальна діяльність і самопідготовка в поліцейському хортингу / 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / Нац. академія педагогічних наук України, 

Ін-т проблем виховання НАПН України, Українська нац. федерація хортингу. – Паливода А. В., 2015. – 

Вип. 3. – С. 113–123. 

267. Єрьоменко Е. А. Навчально-тренувальні завдання програми з бойового хортингу для вихованців 

14–15 років закладів позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 155 с. 

268. Єрьоменко, Е. А. Наукове обґрунтування психолого-педагогічних умов виховання фізичної 

культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2020. - Вип. 3 (123). - С. 47-56. - DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2020.3(123).09. 

269. Єрьоменко Е. А. Наукове обґрунтування психолого-педагогічних умов виховання фізичної 

культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом [Електронний ресурс] / 

Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і 

спорт /» – 2020. – Вип. 3(123). – С. 47–56. – Режим доступу : https://doi.org/10.31392/NPU-

nc.series15.2020.3(123).09. 



 

31 

 

270. Єрьоменко Е. А. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Хортинг-Патріот» як 

форма національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

України / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 163–185. 

271. Єрьоменко Е. А. Оздоровчий хортинг і методика викладання : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України. – К. : Паливода А. В., 2020. – 323 с. 

272. Єрьоменко Е. А. Оптимізація роботи дитячого гуртка «Бойовий хортинг» для учнів молодшого 

шкільного віку 1–4 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 102 с. 

273. Єрьоменко Е. А. Організація дитячого гуртка з бойового хортингу у закладах позашкільної освіти 

для вихованців 5–7 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 158 с. 

274. Єрьоменко Е. А. Організація діяльності дитячого гуртка з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС 

«НФБХУ», 2020. – 80 с. 

275. Єрьоменко Е. А. Організація занять з бойового хортингу на уроці фізичної культури. 10 клас : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – ГС «ВФХ», 2019. – 119 с. 

276. Єрьоменко Е. А. Організація занять з бойового хортингу, тактичної, вогневої та фізичної 

підготовки співробітників органів внутрішніх справ / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 415–427. 

277. Єрьоменко Е. А. Організація занять з фізичної культури з елементами бойового хортингу для 

школярів 10–11 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 70 с. 

278. Єрьоменко Е. А. Організація занять і методика викладання бойового хортингу на уроці фізичної 

культури для учнів 9 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 138 с. 

279. Єрьоменко Е. А. Організація занять та основи викладання бойового хортингу на уроці фізичної 

культури для учнів 11 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 139 с. 

280. Єрьоменко Е. А. Організація і проведення занять з бойового хортингу на уроці фізичної культури. 

11 клас : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – ГС «ВФХ», 2019. – 119 с. 

281. Єрьоменко Е. А. Організація навчально-виховної роботи педагога з бойового хортингу у закладі 

позашкільної освіти : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2020. – 204 с. 

282. Єрьоменко Е. А Організація навчально-тренувальної діяльності з бойового хортингу у 

спортивному клубі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 85 с. 

283. Єрьоменко Е. А. Організація позакласних занять з бойового хортингу для учнів молодшого 

шкільного віку 1–2 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 94 с. 

284. Єрьоменко Е. А. Організація спортивної секції з бойового хортингу у закладі вищої освіти : навч.-

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 

2020. – 107 с. 

285. Єрьоменко Е. А. Організація тренувальної діяльності з бойового хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 262 с. 

286. Єрьоменко Е. А. Основи бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 495 с. 

287. Єрьоменко Е. А. Основи викладання хортингу в дитячо-юнацьких спортивних школах : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти 

МОН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 148 с. 

288. Єрьоменко Е. А. Основи воїнського звичаю та філософське підґрунтя бойового хортингу / 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 



 

32 

 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 514–538. 

289. Єрьоменко Е. А. Основи побудови тренувального процесу в бойовому хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 596 с. 

290. Єрьоменко Е. А. Основи проведення навчальних занять з бойового хортингу на уроках фізичної 

культури для учнів 6–7 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 62 с. 

291. Єрьоменко Е. А. Основи хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 482 с. 

292. Єрьоменко Е. А. Основні принципи проведення позакласних занять з бойового хортингу для 

школярів 11 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 94 с. 

293. Єрьоменко Е. Основоположні принципи бойового хортингу / Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 22–31. 

294. Єрьоменко Е. А. Особливості базової психологічної підготовки співробітників правоохоронних 

органів засобами бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 139–155. 

295. Єрьоменко Е. А. Особливості позакласної роботи з бойового хортингу в школі для юнаків та дівчат 

17 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 102 с. 

296. Єрьоменко Е. А. Особливості проведення гурткових занять з бойового хортингу для дітей у 

закладах позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 142 с. 

297. Єрьоменко Е. А. Особливості проведення позакласної роботи з бойового хортингу в школі для 

дітей 10 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 119 с. 

298. Єрьоменко Е. А. Особливості проведення уроку фізичної культури з елементами бойового 

хортингу для учнів 7–8 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 69 с. 

299. Єрьоменко Е. А. Особливості самовиховання в бойовому хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 40–55. 

300. Єрьоменко Е. А. Особливості техніко-тактичної підготовки спортсменів бойового хортингу 

високої кваліфікації : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2021. – 466 с. 

301. Єрьоменко Е. А. Особливості фізичної і психологічної підготовки та формування професійних 

якостей курсантів і працівників правоохоронних органів засобами бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Протидія незаконному переміщенню товарів в районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези допов. 

наук.-практ. семінару, 15 травня 2020 р. м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС 

України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 39–42. 

302. Єрьоменко Е. А. Перспективність і наступність у реалізації змісту з основ здорового способу життя 

старших дошкільників та молодших школярів (на прикладі програми «Хортинг для здоров’я, 

наполегливості, злагоди дитини») / Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 13 (40). – С. 88–98. 

303. Єрьоменко Е. А. Підвищення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів бойового хортингу 

: монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 

2020. – 434 с. 

304. Єрьоменко Е. А. Підвищення тактичної підготовленості спортсменів у системі бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. 

– 456 с. 

305. Єрьоменко Е. А. Підготовка спортсменів бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг 

та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 55–63. 



 

33 

 

306. Єрьоменко Е. А. Планування та організація позакласних занять з бойового хортингу для учнів 

середнього шкільного віку 7–8 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 111 с. 

307. Єрьоменко Е. А. Планування та організація позакласної роботи з бойового хортингу в школі для 

дітей 10–11 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 119 с. 

308. Єрьоменко Е. А. Показники загальної фізичної готовності спортсменів бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. 

– 292 с. 

309. Єрьоменко Е. А. Поняття фізичної культури особистості у системі бойового хортингу / 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 157–171. 

310. Єрьоменко Е. А. Принципи організації позакласних занять з бойового хортингу для школярів 10 

класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 88 с. 

311. Єрьоменко Е. А. Проблеми та перспективи розвитку бойового хортингу в Україні : монографія / 

Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 

2021. – 147 с. 

312. Єрьоменко Е. А. Проведення занять з бойового хортингу на уроці фізичної культури. 8 клас : навч.-

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – 

ГС «ВФХ», 2019. – 118 с. 

313. Єрьоменко Е. А. Проведення уроків фізичної культури з елементами бойового хортингу для учнів 

5–6 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2020. – 62 с. 

314. Єрьоменко Е. А. Програма викладання бойового хортингу на уроці фізичної культури для учнів 5 

класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 137 с. 

315. Єрьоменко Е. А. Програма дитячого гуртка з бойового хортингу для вихованців 8–9 років закладів 

позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 154 с. 

316. Єрьоменко Е. А. Програма з бойового хортингу для спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут 

модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 212 с. 

317. Єрьоменко Е. А. Програма занять з хортингу для спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут 

модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 142 с. 

318. Єрьоменко Е. А. Програма навчально-тренувальних занять з хортингу для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут 

модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 146 с. 

319. Єрьоменко Е. А. Програма навчально-тренувальних занять з хортингу для спеціалізованих дитячо-

юнацьких шкіл олімпійського резерву : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту 

України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 135 с. 

320. Єрьоменко Е. А. Програма навчально-тренувальних занять з хортингу для шкіл вищої спортивної 

майстерності : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, Інститут 

модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 137 с. 

321. Єрьоменко Е. А. Програма навчально-тренувальної роботи з бойового хортингу закладів 

позашкільної освіти для молоді 18–21 рік : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 158 с. 

322. Єрьоменко Е. А. Програма основного рівня навчання з бойового хортингу для вихованців 8–15 

років закладів позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 177 с. 

323. Єрьоменко Е. А. Програма позакласних занять з бойового хортингу початкового рівня навчання 

для школярів 2 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 101 с. 



 

34 

 

324. Єрьоменко Е. А. Програма позакласної роботи з бойового хортингу у школі для дітей 6–7 років : 

навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 109 с. 

325. Єрьоменко Е. А. Програма початкового рівня другого року навчання з бойового хортингу для 

вихованців 6–7 років закладів позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти 

і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 153 с. 

326. Єрьоменко Е. А. Програма початкового рівня навчання з бойового хортингу у закладах 

позашкільної освіти для дітей 5 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 152 с. 

327. Єрьоменко Е. А. Програма початкового рівня навчання позакласних занять з бойового хортингу 

для школярів 1 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 87 с. 

328. Єрьоменко Е. А. Програма самостійних занять бойовим хортингом для вихованців закладів 

позашкільної освіти : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2020. – 145 с. 

329. Єрьоменко Е. А. Програмний матеріал для проведення уроків фізичної культури за методикою 

бойового хортингу з учнями 9–10 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 66 с. 

330. Єрьоменко Е. А. Програмування позакласної роботи в школі з бойового хортингу для юнаків та 

дівчат 14 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 122 с. 

331. Єрьоменко Е. А. Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового 

життя учнівської та студентської молоді / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 5. – С. 139–146. 

332. Єрьоменко Е. Поясна система та підвищення кваліфікації спортсменів бойового хортингу / 

Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 200–213. 

333. Єрьоменко Е. А. Правомірність застосування службово-прикладних прийомів фізичного впливу 

системи бойового хортингу в екстремальних умовах соціального характеру у межах необхідної 

самооборони / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет 

ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 95–110. 

334. Єрьоменко Е. А. Практичний матеріал програми хортингу для виховання наполегливості у дітей 6–

7 років / Е. А. Єрьоменко // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту. – 2013. – № 28 (3). – С. 69–

74. 

335. Єрьоменко Е. А. Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів 

хортингу: методичний посібник / Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2009. – 87 с. 

336. Єрьоменко Е. А. Програма навчально-тренувальних занять з бойового хортингу для дитячих 

спортивних секцій : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 72 с. 

337. Єрьоменко Е. А. Програма позакласних занять з хортингу для молодших школярів 1–4 класів : 

навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 96 с. 

338. Єрьоменко Е. А. Програма позакласних занять з хортингу для учнів середнього шкільного віку 5–9 

класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту 

освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 112 с. 

339. Єрьоменко Е. А. Програма позакласних занять з хортингу для учнів старшого шкільного віку 10–

11 класів : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 87 с. 

340. Єрьоменко Е. А. Програмний матеріал з дисципліни «Теорія і методика бойового хортингу» для 

закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 201 с. 

341. Єрьоменко Е. А. Професійно-психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів 

засобами бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Організація служби правоохоронних органів: теорія і 

практика : монографія ; М-во фінансів України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2020. – 

С. 290–354. 



 

35 

 

342. Єрьоменко Е. А. Психічні процеси в бойовому хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 63–72. 

343. Єрьоменко Е. А. Психологічна підготовка спортсмена бойового хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – ГС 

«НФБХУ», 2020. – 159 с. 

344. Єрьоменко Е. А. Психологічне забезпечення високих спортивних досягнень у бойовому хортингу / 

Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України 

[та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 171–185. 

345. Єрьоменко Е. А. Психологія бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 164 с. 

346. Єрьоменко Е. А. Реалізація проблеми наступності в процесі виховання наполегливості у 

дошкільників та молодших школярів засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Сучасне дошкілля: реалії та 

перспективи : матеріали праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2013 р., м. Київ, Інститут 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова). – К. : Вид. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 68–

74. 

347. Єрьоменко Е. А. Реалізація програми позакласної роботи з бойового хортингу в школі для дітей 

7 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 109 с. 

348. Єрьоменко Е. А. Робоча програма навчально-тренувальних занять з бойового хортингу : метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ : ГС 

«НФБХУ», 2020. – 84 с. 

349. Єрьоменко Е. А. Робоча програма навчально-тренувальних занять з хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

К. : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2009. – 49 с. 

350. Єрьоменко Е. А. Робоча програма фізкультурно-оздоровчих занять з бойового хортингу для дітей : 

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ : 

ГС «НФБХУ», 2020. – 67 с. 

351. Єрьоменко Е. А. Робоча програма фізкультурно-оздоровчих занять з бойового хортингу для різних 

груп населення : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту 

освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 59 с. 

352. Єрьоменко Е. А. Робоча програма фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

К. : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2009. – 23 с. 

353. Єрьоменко Е. А. Робоча програма фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей / 

Е. А. Єрьоменко // К. : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2009. – 32 с. 

354. Єрьоменко Е. А. Розвиток бойового хортингу в позашкільній освіті : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 537 с. 

355. Єрьоменко Е. А. Самозахист як основа бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 214–226. 

356. Єрьоменко Е. А. Силова підготовка школярів 14–17 років на уроках фізичної культури з 

елементами бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, С. І. Болтівець, І. В. Суліма, В. Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 158–165. 

357. Єрьоменко Е. А. Система обліку тренувальних навантажень у бойовому хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : 

ГС «НФБХУ», 2021. – 466 с. 

358. Єрьоменко Е. А. Система присвоєння ступенів бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // 

Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація бойового 

хортингу України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 188 с. 

359. Єрьоменко Е. А. Система фізичного виховання особистості в бойовому хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – ГС 

«НФБХУ», 2020. – 461 с. 

360. Єрьоменко Е. Система фізичного виховання спортсменів бойового хортингу / Е. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 188–205. 



 

36 

 

361. Єрьоменко Е. Складові здорового способу життя студентів, які займаються хортингом / 

Е. Єрьоменко // Хортинг ‒ національний бренд України у світі: олімпійська перспектива : матер. ІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та 

спорту України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – С. 171–181. 

362. Єрьоменко Е. А. Спортивна діяльність у системі бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко 

// Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 

2021. – 523 с. 

363. Єрьоменко Е. А. Спортивна секція з хортингу. Навчальна програма для учнів 10–11 класів закладів 

загальної середньої освіти : навч. програма / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 102 с. 

364. Єрьоменко Е. А. Спортивне тренування в бойовому хортингу : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // 

Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 141 с. 

365. Єрьоменко Е. А. Спортивно-підготовча складова системи бойового хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : 

ГС «НФБХУ», 2021. – 400 с. 

366. Єрьоменко Е. А. Статут Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація хортингу» / 

Е. А. Єрьоменко // зареєстр. Мін-вом юстиції України 25 березня 2009 р., Київ. 2009. – 25 с. 

367. Єрьоменко Е. А. Статут Міжнародної громадської організації «Міжнародна Федерація Хортингу» / 

Е. А. Єрьоменко // зареєстр. Мін-вом юстиції України 06 липня 2009 р., Київ. 2009. – 25 с. 

368. Єрьоменко Е. А. Стратегічне управління розвитком бойового хортингу в Україні : монографія / 

Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 

2020. – 141 с. 

369. Єрьоменко Е. А. Структура програми занять з хортингу для здобувачів вищої освіти : навч.-метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС 

«НФБХУ», 2021. – 64 с. 

370. Єрьоменко Е. А. Структура програми позакласної роботи з бойового хортингу в школі для дітей 

13–14 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 122 с. 

371. Єрьоменко Е. А. Структура програми спортивної секції з бойового хортингу для здобувачів вищої 

освіти : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2021. – 255 с. 

372. Єрьоменко Е. А. Структура програми та організація позакласної роботи з бойового хортингу в 

школі для дітей 12 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 122 с. 

373. Єрьоменко Е. А. Тактика бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 462 с. 

374. Єрьоменко Е. А. Тактика і стратегія бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 464 с. 

375. Єрьоменко Е. А. Тактика поводження зі зброєю за методикою бойового хортингу / 

Е. А. Єрьоменко ; Тези доповідей cтудентсько-курсантської інтернет-конференції «Тактика поводження 

зі зброєю» (06 листопада 2020 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. C. 27–31. 

376. Єрьоменко Е. А. Тактична підготовка спортсмена бойового хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС 

«НФБХУ», 2020. – 455 с. 

377. Єрьоменко Е. А. Тематичне планування позакласної роботи з бойового хортингу в школі для дітей 

13 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 122 с. 

378. Єрьоменко Е. А. Теоретико-методична компетентність тренера-викладача з бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН 

України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 506 с. 

379. Єрьоменко Е. А. Теоретико-методичні засади виховання наполегливості в молодших школярів у 

процесі занять бойовим хортингом : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т 

проблем виховання НАПН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 191 с. 

380. Єрьоменко Е. А. Теоретико-методичні основи викладання хортингу у закладах вищої освіти : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС 

«НФБХУ», 2020. – 690 с. 



 

37 

 

381. Єрьоменко Е. А. Теоретична підготовка спортсмена бойового хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 490 с. 

382. Єрьоменко Е. А. Теорія і методика бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2020. – 752 с. 

383. Єрьоменко Е. А. Теорія і практика фізичної підготовки спортсменів бойового хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. 

– 393 с. 

384. Єрьоменко Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. / Е. А. Єрьоменко ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – Ч. 1. – 462 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; 

т. 75). 

385. Єрьоменко Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. / Е. А. Єрьоменко ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – 420 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; 

т. 75). 

386. Єрьоменко Е. А. Теорія і методика хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки 

України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Ін-т проблем виховання НАПН України, Українська 

федерація хортингу. – К. : Паливода А. В., 2014. – 450 с. 

387. Єрьоменко Е. А. Техніка бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і 

науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 653 с. 

388. Єрьоменко Е. А. Технічна підготовка спортсмена бойового хортингу : монографія / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – 

ГС «НФБХУ», 2020. – 652 с. 

389. Єрьоменко Е. А. Технологія навчально-тренувальної роботи педагога у системі бойового хортингу 

: монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 

2020. – 269 с. 

390. Єрьоменко Е. А. Тренувальні завдання програми з бойового хортингу для вихованців 12–13 років 

закладів позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 155 с. 

391. Єрьоменко Е. А. Тренувальні засоби системи бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // 

Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 668 с. 

392. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник / Е. А. Єрьоменко // К. : 

Паливода А. В., 2009. – 227 с. 

393. Єрьоменко Е. Тренування спортсменів бойового хортингу на етапі підготовки до головних змагань 

/ Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 251–260. 

394. Єрьоменко Е. А. Удосконалення професійних компетентностей тренера-викладача з бойового 

хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2021. – 274 с. 

395. Єрьоменко Е. А. Фізична підготовка спортсмена бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко 

// Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 

2020. – 455 с. 

396. Єрьоменко Е. А. Фізична підготовка та методика розвитку фізичних якостей спортсменів бойового 

хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання 

НАПН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 394 с. 

397. Єрьоменко Е. А. Фізичне виховання курсантів у процесі занять бойовим хортингом : навч.-метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 

260 с. 

398. Єрьоменко Е. А. Фізичне виховання учнів початкових класів засобами бойового хортингу : навч.-

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – 

Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 107 с. 

399. Єрьоменко Е. А. Фізичне самовдосконалення особистості підлітків, які займаються бойовим 

хортингом / Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 377–385. 

400. Єрьоменко Е. А. Фізіологічні та біохімічні аспекти фізичної підготовки співробітників поліції у 

процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 



 

38 

 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 225–240. 

401. Єрьоменко Е. Філософія бойового хортингу / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – 

Вип. 9. – С. 82–104. 

402. Єрьоменко Е. А. Філософсько-методологічні засади поліцейського хортингу як підготовча база 

працівників поліції в Україні / Е. А. Єрьоменко // Матер. наук.-практ. семінару, присвяченого Першому 

чемпіонату України з поліцейського хортингу / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 

2015. – С. 104–111. 

403. Єрьоменко Е. А. Форми і методика викладання бойового хортингу на уроці фізичної культури для 

учнів 7 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут 

модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2020. – 137 с. 

404. Єрьоменко Е. А. Формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді засобами 

бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2020. – 585 с. 

405. Єрьоменко Е. Формування фізичної культури та цінностей здорового способу життя студентської 

молоді як передумова спортивних успіхів у бойовому хортингу / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 261–274. 

406. Єрьоменко Е. Формування цінностей здорового життя дітей, учнівської та студентської молоді у 

процесі занять хортингом / Е. Єрьоменко // Хортинг – національний вид спорту України: досвід і 

перспективи : матер. І всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки 

України, Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – С. 5–

12. 

407. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : 

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Ін-т 

проблем виховання НАПН України, Українська федерація хортингу. – К. : Паливода А. В., 2017. – 436 с. 

408. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : 

метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Ін-т 

проблем виховання НАПН України, Українська федерація хортингу. – К. : Паливода А. В., 2017. – 440 с. 

409. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : 

монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України, [та ін.]. – К. : 

ПАЛИВОДА А. В., 2019. – 608 с. 

410. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді на 

заняттях хортингом у навчальних закладах / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 6. – С. 115–123. 

411. Функції військово-патріотичного виховання дітей та молоді засобами бойового хортингу / 

Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора, А. В. Тішин, В. Е. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 750–765. 

412. Єрьоменко Е. А. Характеристика програми навчання з хортингу для дітей та молоді 

/ Е. А. Єрьоменко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. 

наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О. В. Сухомлинської, 

І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 

2013. – Вип. 3. – С. 391–394. 

413. Єрьоменко Е. А. Хортинг / Е. А. Єрьоменко // Фізична культура в школі : навчальна програма для 

5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – С. 336–353. 

414. Єрьоменко Е. А. Хортинг / Е. А. Єрьоменко // Фізична культура в школі: навчальна програма для 

10–11 класів (рівень стандарту). – Київ : Літера ЛТД, 2019. – С. 155–164. 

415. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Збірник навчальних програм для закладів освіти : навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 

2020. – 311 с. 

416. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл : навчальне 

видання / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Українська федерація 

хортингу. – К. : Паливода А. В., 2010. – 108 с. 

417. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Програма спортивної секції для студентів і курсантів закладів вищої 

освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації 

змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 48 с. 



 

39 

 

418. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Робоча програма та методичні плани навчально-тренувальної роботи 

для громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів, груп різних 

форм власності / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во України у справах сім’ї молоді та спорту, Українська 

федерація хортингу. – К. : ВГО «Українська Федерація Хортингу», 2011. – 40 с. 

419. Єрьоменко Е. А. Хортинг : навчальна програма гурткової (секційної) роботи для учнів 1–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / Єрьоменко Едуард Анатолійович. – Київ : Паливода А. В., 2012. – 

268 с. 

420. Єрьоменко Е. А. Хортинг – виховна система особистості : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

фінансів України, Ун-т ДФС України. – К. : Паливода А. В., 2020. – 627 с. 

421. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національне бойове мистецтво України : монографія / Е. А. Єрьоменко 

// Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 

488 с. 

422. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. 

: Паливода А. В., 2014. – 1064 с. 

423. Єрьоменко Е. А. Хортинг – система оздоровлення учнівської молоді: навч.-метод. посіб. / 

Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2020. – 124 с. 

424. Єрьоменко Е. А. Хортинг для старшокласників : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Ун-т ДФС України. – К. : Паливода А. В., 2020. – 229 с. 

425. Єрьоменко Е. А. Хортинг у дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих навчальних 

закладах спортивного профілю : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во молоді та спорту України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 138 с. 

426. Єрьоменко Е. А. Хортинг у дитячо-юнацькій спортивній школі : монографія / Е. А. Єрьоменко // 

Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 

2020. – 144 с. 

427. Єрьоменко Е. А. Хортинг у житті школяра : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 500 с. 

428. Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 654 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 66). 

429. Єрьоменко Е. А. Хортинг у формуванні здорового способу життя школярів : монографія / 

Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2020. – 467 с. 

430. Єрьоменко Е. А. Хортинг у школах вищої спортивної майстерності : монографія / Е. А. Єрьоменко 

// Мін-во молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – ГС «НФБХУ», 

2020. – 138 с. 

431. Єрьоменко Е. А. Хортинг фехтування : монографія / Е. А. Єрьоменко, Р. Г. Фалєєв, С. В. Саксєєв // 

К. : Паливода А. В., 2020. – 450 с. 

432. Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в школярів 6–7 років 

/ Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 3К (44) 14. – С. 238–242. 

433. Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в школярів 6–7 років 

/ Е. А. Єрьоменко // Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (20–21 березня 2014 р., м. Київ, Інститут фізичного виховання та спорту НПУ імені 

М. П. Драгоманова). – К., 2014. – С. 87–91. 

434. Звєрєв А. В. Бойовий хортинг у методиках вдосконалення силових якостей спортсменів різних 

вікових груп / А. В. Звєрєв, Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 593–603. 

435. Зміст, форми і методи формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді 

засобами хортингу. Е. Єрьоменко - Редакційна колегія. 

436. Зубалій Н. П., Зубалій М. Д., Єрьоменко Е. А., Єрьоменко В. Е. Психологічні та соціальні основи 

виховання особистості у системі бойового хортингу. Теорія і методика хортингу: зб.наук. праць. К. : 

Паливода А. В. 2017. Вип. 8. С. 122–129. 

437. Івашковський В. В. Психомоторика та психо-фізіологічні особливості підготовки спортсменів 

бойового хортингу / В. В. Івашковський, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 130–138. 



 

40 

 

438. Карасевич С. А. Бойовий хортинг як засіб морально-етичного виховання особистості / 

С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 346–357. 

439. Кібліцький Р. В. Бойовий хортинг: концептуальні засади розвитку і популяризації в Україні / 

Р. В. Кібліцький, Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 502–514. 

440. Коломоєць Г. А. Бойовий хортинг і принципи формування духовно-моральної вихованості учнів / 

Г. А. Коломоєць, Е. А. Єрьоменко, В. В. Деревянко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 776–793. 

441. Колос М. А. Бойовий хортинг: швидкісно-силова підготовка та оптимізація управління навчально-

тренувальним процесом / М. А. Колос, Е. А. Єрьоменко, О. М. Сидоренко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 493–

502. 

442. Кольченко А. П. Патріотично-орієнтована діяльність бойового хортингу як результат 

привласнення всіх видів соціального досвіду / А. П. Кольченко, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 765–776. 

443. Кузора І. В. Військово-патріотична програма бойового хортингу / І. В. Кузора, Е. А. Єрьоменко, 

В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. 

– Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 840–852. 

444. Кукушкін К. М. Методика військово-патріотичного виховання школярів у процесі занять бойовим 

хортингом / К. М. Кукушкін, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 6–14. 

445. Литвиненко А. М. Бойовий хортинг – комплексна система фізичного виховання особистості / 

А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 403–422. 

446. Литвиненко А. М. Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів 

різного віку / А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко, О. І. Остапенко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – 

С. 214–222. 

447. Лях В. Інноваційні підходи у боротьбі «Лава на лаву» з учнями козацьких класів і спортсменів 

бойового хортингу / В. Лях, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 164–176. 

448. Ляховець О. О. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у дітей дошкільного віку / 

О. О. Ляховець, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет 

ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 305–315. 

449. Медичні і фізіологічні показники самоконтролю студентів у процесі тренування з бойового 

хортингу / В. Е. Єрьоменко, Е. А. Єрьоменко, І. Р. Ільницький, Р. В. Кібліцький, С. А. Карасевич // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 550–564. 

450. Методика викладання бойового хортингу для студентів та курсантів закладів вищої освіти 

правоохоронної спрямованості / Е. Єрьоменко, В. Чмелюк, В. Грищук, С. Бадьора. // Теорія і методика 

хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 196–219. 

451. Методика проведення занять з бойового хортингу для співробітників правоохоронних органів / 

Е. А. Єрьоменко, О. А. Бухтіяров, А. В. Тішин, О. В. Буток, А. П. Кольченко // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 273–288. 



 

41 

 

452. Методична система використання фітнес-технологій у фізичному вихованні студентів / 

В. Жамардій, Г. Грибан, О. Школа, О. Фоменко… - 2020. 

453. Морально-психологічне супроводження спортсменів бойового хортингу в стресових ситуаціях у 

процесі змагань / Е. Єрьоменко, Т. Федорченко, З. Діхтяренко, В. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 139–146. 

454. Мухін О. А. Бойовий хортинг як засіб військово-фізичної підготовки та явище бойової культури 

українців / О. А. Мухін, Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 732–750. 

455. Навчальна програма гуртка з хортинг фехтування для закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Р. Г. Фалєєв, І. В. Кузора, Г. А. Коломоєць, 

Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. 

– 76 с. 

456. Національний професійно-прикладний вид спорту України – бойовий хортинг / Е. А. Єрьоменко, 

В. В. Чмелюк , В. Р. Біла, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 38–52. 

457. Національно-патріотичне та фізичне виховання школярів, студентів і курсантів засобами бойового 

хортингу / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг 

та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 263–

273. 

458. Оптимізація функціональної підготовки курсантів та співробітників правоохоронних органів за 

методиками бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк , В. Р. Біла, В. Л. Грищук, 

О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. 

– Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 62–80. 

459. Оржеховська В. М. Бойовий хортинг: регламентація і спрямованість рухової активності 

спортсменів / В. М. Оржеховська, Е. А. Єрьоменко, О. А. Мухін // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 652–667. 

460. Основи функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів засобами бойового 

хортингу / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, В. В. Бондарчук // Бойовий хортинг 

та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 357–

373. 

461. Особливості військово-патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу у закладах 

загальної середньої освіти / Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора, А. В. Тішин, В. Е. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 682–695. 

462. Остапенко О. І. Бойовий хортинг як засіб формування у старшокласників готовності до військової 

служби / О. І. Остапенко, Е. А. Єрьоменко, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 638–652. 

463. Острянська О. Бойовий хортинг у впровадженні творчих здобутків передового регіонального 

педагогічного досвіду формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у 

театралізованій діяльності з використанням хортинг-ляльок / О. Острянська, Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 173–186. 

464. Параниця С. П., Єрьоменко Е. А., Коломоєць Г. А,, Єрьоменко В. Е. Бойовий хортинг –

фундаментальний осередок воїнських традицій української землі. Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць. К. : Паливода А. В. 2018. Вип. 9. С. 102–111. 

465. Параниця С. П. Методи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів і курсантів 

правоохоронних спеціальностей засобами бойового хортингу / С. П. Параниця, Е. А. Єрьоменко, 

В. В. Чмелюк // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-



 

42 

 

практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. 

– Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 462–477. 

466. Петрочко Ж. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів / 

Ж. Петрочко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 34–45. 

467. Петрочко Ж. В. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / Ж. В. Петрочко, 

Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України, Нац. академія 

педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – К. : Паливода А. В., 2016. – 544 с. 

468. Полторацький С. С. Бойовий хортинг у впровадженні воїнських традицій українського народу / 

С. С. Полторацький, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів 

України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 538–550. 

469. Принципи застосування прикладних прийомів бойового хортингу співробітниками 

правоохоронних органів / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров, А. В. Тішин // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 254–263. 

470. Присяжнюк С. Бойовий хортинг та проблема активного відпочинку спортсменів у різні вікові 

періоди / С. Присяжнюк, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 206–218. 

471. Присяжнюк С. І., Єрьоменко Е. А., Діхтяренко З. М., Єрьоменко В. Е. Бойовий хортинг як засіб 

формування здоров’язбережувальної компетентності студентів закладів вищої освіти ІТ технологій. 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. К. : Паливода А. В. 2018. Вип. 9. С. 217–225. 

472. Психологічні та соціальні основи виховання особистості у системі бойового хортингу / Н. Зубалій, 

М. Зубалій, Е. Єрьоменко, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 122–129. 

473. Пустолякова Л. Бойовий хортинг у системі навчання фізичних вправ загального розвитку та 

спеціально-підготовчих вправ на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти / 

Л. Пустолякова, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 187–195. 

474. Рамазанова У. В. Бойовий хортинг як чинник спеціально-фізичної підготовки співробітників 

правоохоронних органів / У. В. Рамазанова, Е. А. Єрьоменко, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 438–447. 

475. Розвиток фізичних якостей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим 

хортингом / Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, Н. О. Боровець, О. В. Буток, О. В. Деркач // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 306–321. 

476. Рудей Д. Ю. Бойовий хортинг у комплексі виховних засобів спортсменів шкільного віку / 

Д. Ю. Рудей, О. М. Гречаний, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 334–343. 

477. Сидоренко О. М. Бойовий хортинг і соціально-педагогічні аспекти військово-патріотичного 

виховання школярів / О. М. Сидоренко, Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 603–620. 

478. Силова підготовка школярів 14-17 років на уроках фізичної культури з елементами бойового 

хортингу / Е. Єрьоменко, С. Болтівець, І. Суліма, В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – 

Вип. 8. – С. 158–165. 

479. Система фізичного виховання студентів і курсантів за програмою бойового хортингу / 

Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк , В. Р. Біла, В. Л. Грищук, С. П. Параниця // Бойовий хортинг та 

діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. 

Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 373–384. 

480. Сичов С. Бойовий хортинг та особливості оптимізації управління атлетичним тренуванням у 

процесі спортивної діяльності / С. Сичов, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – 

С. 219–225. 

481. Складові здорового способу життя студентів, які займаються хортингом. Е. Єрьоменко - 

Редакційна колегія. 

482. Степура Т. М. Бойовий хортинг як засіб формування специфічних психічних властивостей 

співробітників правоохоронних органів / Т. М. Степура, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток // Бойовий хортинг 



 

43 

 

та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 173–

188. 

483. Суліма І. В. Бойовий хортинг – національний вид спорту і школа підготовки українського воїна / 

І. В. Суліма, Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін, С. С. Полторацький // Теорія і методика хортингу: зб. 

наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – Вип. 11. – С. 71–82. 

484. Тимчик М. В. Бойовий хортинг і виховання учнів / М. В. Тимчик, Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла // 

Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–

15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 

Ч. 2. – С. 575–593. 

485. Тимчик, М. В., Єрьоменко Е. А. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять 

хортингом / М. В. Тимчик, Е. А. Єрьоменко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. 

Миколи Гоголя. – Сер.: Психолого-педагогічні науки. № 5. – 2013. – С. 197–202. 

486. Тимчик М. В. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / М. В. Тимчик, 

Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі. – Вип. 1. – К.: Педагогічна преса, 2014. – С. 38–41. 

487. Тішин А. В. Застосування прийомів бойового хортингу при вдосконаленні навчання у вищих 

освітніх установах правоохоронних органів України / А. В. Тішин, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг 

та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., 

м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 296–305. 

488. Управління і контроль у процесі занять бойовим хортингом курсантів правоохоронних 

спеціальностей / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров, А. В. Тішин // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – 

С. 422–438. 

489. Фалєєв Р. Г. Викладання хортинг фехтування у закладах позашкільної освіти : навч.-метод. посіб. / 

Р. Г. Фалєєв, Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС 

«НФБХУ», 2020. – 73 с. 

490. Фалєєв Р. Змагальна діяльність у хортинг фехтуванні : навч. посіб. / Р. Фалєєв, С. Саксєєв, 

Е. Єрьоменко. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. – 123 с. 

491. Фалєєв Р. Г. Методика проведення занять з хортинг фехтування у закладах освіти : навч.-метод. 

посіб. / Р. Г. Фалєєв, Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2020. – 78 с. 

492. Фалєєв Р. Г. Основи хортинг фехтування : метод. посіб. / Р. Г. Фалєєв, Е. А. Єрьоменко // Мін-во 

освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС «НФБХУ», 2020. – 83 с. 

493. Фалєєв Р. Хортинг фехтування – український шабельний бій : навч. посіб. / Р. Фалєєв, С. Саксєєв, 

Е. Єрьоменко. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. – 120 с. 

494. Фалєєв Р. Г. Хортинг фехтування у закладах загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / 

Р. Г. Фалєєв, Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – ГС 

«НФБХУ», 2020. – 77 с. 

495. Федорченко Т. Є. Бойовий хортинг і методика проведення занять в умовах здоров'язберігальної 

педагогіки / Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність 

правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / 

Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 695–713. 

496. Федорченко Т. Є., Єрьоменко Е. А., Діхтяренко З. М., Єрьоменко В. Е. Бойовий хортинг як засіб 

національно-патріотичного виховання і фізичної підготовки школярів, студентської та курсантської 

молоді. Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. К. : Паливода А. В. 2017. Вип. 8. С. 80–87. 

497. Хатько А. В. Бойовий хортинг у системі фізичного виховання студентів і курсантів / А. В. Хатько, 

Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук, О. О. Ляховець // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 47–53. 

498. Чмелюк В. В. Бойовий хортинг у підрозділах державної митної служби для підготовки 

співробітників до протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення операції об’єднаних 

сил на сході України / В. В. Чмелюк, Е. А. Єрьоменко, В. В. Бондарчук // Протидія незаконному 

переміщенню товарів в районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези допов. наук.-практ. семінару, 

15 травня 2020 р. м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 

2020. – С. 7–25. 



 

44 

 

499. Чмелюк В. В., Єрьоменко Е. А., Біла В. Р., Бондарчук В. В., Бобік С. П. Бойовий хортингу системі 

підготовки співробітників правоохоронних органів до протидії незаконному переміщенню товарів у 

районах здійснення Операції об’єднаних сил. Шляхи удосконалення професійних компетентностей 

фахівців в умовах сьогодення : матер. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Ін-т 

модернізації змісту освіти / Мін-во освіти і наукиУкраїни, 2020. С. 513–527. 

500. Чмелюк В. В., Єрьоменко Е. А., Біла В. Р., Грищук В. А., Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг у 

системі фізичного виховання студентів і курсантів. Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних 

органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 липня 2020 р. / Ірпінь : Університет ДФС 

України, 2020. – С. 72–95. 

501. Чмелюк В. В. Бойовий хортинг як чинник навчання і професійної підготовки курсантів закладів 

вищої освіти правоохоронної спрямованості / В. В. Чмелюк, Е. А. Єрьоменко, В. В. Бондарчук // Бойовий 

хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 

2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – 

С. 8–23. 

502. Шаповалов Б. Б. Перспективи розвитку бойового хортингу як засобу підготовки 

військовослужбовців правоохоронних органів військової структури до дій з ризиком для життя та 

здоров’я / Б. Б. Шаповалов, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів 

України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 315–322. 

503. Antonenko, S. A., Yeromenko, E. A., Chmeliuk, V. V., Gryshchuk, V. L. (2020). Boyovyi khortyng yak 

zasib vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti [Combat horting as a means of educating a fully developed 

personality]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 399–415. Іrpin. 

504. Antonenkо, S. А., Yeromenko, E. A., Gryshchuk, V. L. (2020). Pidhotovkа profesiynykh zakhysnykiv 

Ukrainy u systemi boyovogo khortyngu [Training of professional defenders of Ukraine in the system of combat 

horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 52–62. Іrpin. 

505. Baburnych, S. А., Yeromenko, E. A. (2020). Profesiograma sportyvnoho suddi z boyovogo khortyngu 

[Professiogram of a sports judge in combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. P. 343–353. Іrpin. 

506. Badiora S. М., Yeromenko, E. A., Tymchyk, M. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

vprovadzhenni naukovo-metodychnoi literatury z rekreatsii i fizychnoi reabilitatsii sportsmeniv pidlitkovoho ta 

studentskoho viku [Combat horting in the introduction of scientific and methodological literature on recreation 

and physical rehabilitation by adolescent and student athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka 

khortyngu: Issue 9 (pp. 184–193). Kyiv: Palyvoda A. V. 

507. Badiora, S. М., Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Metody psykhichnoi samoreguliatsii 

spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv u systemi boyovogo khortyngu [Methods of mental self-regulation of 

law enforcement officers in the system of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement 

bodies of Ukraine. Part 2. P. 334–346. Іrpin. 

508. Bila, V. R., Yeromenko, E. A., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, О. А. (2019). Boyovyi khortyng u 

program navchannia і profesiyno-prukladnoi pidgotovky kursantiv pravookhoronnykh spetsialnostei zakladiv 

vyshchoi osvity Ukrainy [Combat horting in the program of training and professional and applied training of 

cadets of law enforcement specialties of higher education institutions of Ukraine]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 11 (pp. 6–19). Kyiv: Palyvoda A. V. 

509. Bila, V. R., Yeromenko, E. A., Chmeliuk, V. V., Gryshchuk, V. L. (2020). Boyovyi khortyng u zahalniy 

systemi fizychnoi ta spetsialnoi pidhotovky spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting in the 

general system of physical and special training of law enforcement officers]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. P. 368–377. Іrpin. 

510. Bila, V. R., Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V. (2020). Viyskovo-patriotychne vykhovannia shkoliariv і 

studentiv u protsesi zaniat boyovym khortyngom [Military-patriotic education of schoolchildren and students in 

the process of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 242–254. Іrpin. 

511. Bobik, S. P., Yeromenko, E. A., Paranytsia, S. P. (2020). Formuvannia profesiyno-psykholohichnykh 

zdibnostei spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv u protsesi zaniat boyovym khortyngom [Formation of 

professional and psychological abilities of law enforcement officers in the process of combat horting]. Combat 

horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 23–38. Іrpin. 



 

45 

 

512. Bodnarchuk, O. G., Yeromenko, E. A., Bila, V. R. (2020). Boyovyi khortyng dlia pidhotovky 

spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting for the training of law enforcement officers]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 226–242. Іrpin. 

513. Boltivets, S. І., Yeromenko, E. A., Ostrianska, О. А., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng yak 

zasib vykhovannia spravedlyvosti v molodshykh shkoliariv u protsesi hurtkovykh zaniat [Combat horting as a 

means of educating justice in junior high school students in the process of group classes]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 148–160). Kyiv: Palyvoda A. V. 

514. Bondarchuk, V. V., Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib formuvannia 

profesiyno-prukladnykh yakostei kursantiv і pratsivnykiv sylovykh struktur [Combat horting as a means of 

forming professional and applied qualities of cadets and law enforcement officers]. Combat horting and activity 

of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 188–200. Іrpin. 

515. Borovets, N. О., Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V. (2020). Organizatsia zaniat z boyovogo khortyngu 

dlia pidvyshchennia funktsionalnoi pidhotovky spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Organization of 

combat horting classes to improve the functional training of law enforcement officers]. Combat horting and 

activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 447–462. Іrpin. 

516. Brukhno, Yu. S., Yeromenko, E. A., Gryshchuk, V. L. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib formuvannia 

fizychnoi kultury studentiv i kursantiv [Combat horting as a means of forming the physical culture of students 

and cadets]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 200–214. Іrpin. 

517. Bukhtiyarov, О. А., Yeromenko, E. A., Butok, О. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – 

systema natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditey ta molodi [Combat horting is a system of national-

patriotic education of children and youth]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 

61–70). Kyiv: Palyvoda A. V. 

518. Bukhtiyarov, O. A., Yeromenko, E. A., Gryshchuk, V. L. (2020). Boyovyi khortyng yak systema 

pidhotovky ukrainskoho profesiynoho voina-patriota [Combat horting as a system of training a Ukrainian 

professional patriot soldier]. horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 126–139. 

Іrpin. 

519. Butok, O. V., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2020). Boyovyi khortyng і zdorovya liudyny 

[Combat horting and human health]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 564–575. Іrpin. 

520. Butok, О. V., Yeromenko, E. A., Boltivets, S. І., Yeromenko, V. E. (2019). Boyovyi khortyng yak zasib 

fizychnoi і psykhologichnoi pidgotovky ta formuvannia profesiynykh yakostei kursantiv і pratsivnykiv 

pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting as a means of physical and psychological training and formation of 

professional qualities of cadets and law enforcement officers]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka 

khortyngu: Issue 11 (pp. 220–231). Kyiv: Palyvoda A. V. 

521. Butok, O. V., Yeromenko, E. A., Bila, V. R., Zverev, A. V. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib 

funktsionalnoi pidhotovky kursantiv pravookhoronnykh spetsialnostei i vydy kontroliu u protsesi zaniat [Combat 

horting as a means of functional training of cadets of law enforcement specialties and types of control in the 

process of training]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 353–368. Іrpin. 

522. Chmeliuk, V. V., Yeromenko, E. A., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A. (2020). Boyovyi 

khortyng u systemi fizychnoho vykhovannia studentiv i kursantiv [Combat horting in the system of physical 

education of students and cadets]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 72–95. 

Іrpin. 

523. Chmeliuk, V. V., Yeromenko, E. A., Bila, V. R., Bondarchuk, V. V., Bobik, S. P. (2020). Boyovyi 

khortyng u systemi pidgotovky spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv dо protydii nezakonnomu 

peremishchenniu tovariv u rayonakh zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl [Combat horting in the system of 

training law enforcement officers to combat the illegal movement of goods in the areas of the joint forces 

operation] / Shliakhy udoskonalennia profesiynykh kompetentnostei fakhivtsiv v umovakh syohodennia : mater. 

mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. 28-29 travnia 2020 r. / Min-vо osvity і nauky Ukrainy, Derzh. nauk. 

ustanova «Instytut modernizatsii zmistu osvity», [ta іn.]. – Kyiv. – P. 513–527. 

524. Chmeliuk, V. V., Yeromenko, E. A., Bondarchuk, V. V. (2020). Boyovyi khortyng u pidrozdilakh 

derzhavnoi mytnoi sluzhby dlia pidhotovky spivrobitnykiv dо protydii nezakonnomu peremishchenniu tovariv u 

rayonakh zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl na skhodi Ukrainy [Combat horting in the units of the State 

Customs Service to prepare employees to combat the illegal movement of goods in the areas of the Joint Forces 

Operation in eastern Ukraine]. Protydiya Nezakonnomu peremischenniu tovariv v rayonakh zdiysnennia 

Operatsii obyednanykh syl : tezy dop. nauk.-prakt. seminaru (15 travnia 2020 roku). Irpin. Universytet DFS 

Ukrainy. P. 7–25. 



 

46 

 

525. Cmeliuk, V. V., Yeromenko, E. A., Bondarchuk, V. V. (2020). Boyovyi khortyng yak chynnyk 

navchannia і profesiynoi pidhotovky kursantiv zakladiv vyschoi osvity pravookhoronnoi spriamovanosti 

[Combat horting as a factor of education and professional training of cadets of higher education institutions of 

law enforcement orientation]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 8–

23. Іrpin. 

526. Derkach, O. V., Yeromenko, E. A., Butok, O. V. (2020). Rozvytok fizychnykh yakostei u spivrobitnykiv 

pravookhoronnykh orhaniv zasobamy boyovogo khortyngu za metodom funktsionalnoho trenuvannia 

[Development of physical qualities in law enforcement officers by means of combat horting by the method of 

functional training]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 384–403. 

Іrpin. 

527. Eduard Yeriomenko (2014). Military–patriotic program and applied horting. FOFUM MEN. 

528. Ivashkovskyi, V. V., Yeromenko, E. A. (2017). Psykhomotoryka ta psykho-fiziologichni osoblyvosti 

pidgotovky sportsmeniv boyovogo khortyngu [Psychomotor skills and psycho-physiological features of training 

of combat horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 130–138). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

529. Faleev, R., Sakseev, S, Yeromenko, E. (2020). Khortyng fekhtuvannia – ukrainskyi shabelnyi biy 

[Horting fencing is a Ukrainian saber fight]. Navchalnyi posibnyk. Р. 120. Palyvoda А. V. 

530. Faleev, R. G., Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng fekhtuvannia u zakladakh zahalnoi serednioi osvity 

[Fencing horting in general secondary education institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS 

"NFBHU". 77 р. 

531. Faleev, R.G., Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka provedennia zaniat z khortyng fekhtuvannia u 

zakladakh osvity [Methods of conducting horting fencing classes in educational institutions]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 78 p. Іrpin. 

532. Faleev, R. G., Kuzora, І. V., Kolomoyets, G. А., Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa gurtka z 

khortyng fekhtuvannia dlia zakladiv zahalnoi serednioi osvity ta zakladiv pozashkilnoi osvity [Horting fencing 

club curriculum for general secondary and out-of-school education institutions]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. GS "NFBHU". 72 p. 

533. Faleev, R. G., Yeromenko, E. A. (2020). Osnovy khortyng fekhtuvannia [Basics of horting fencing]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 83 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

534. Faleev, R. G., Yeromenko, E. A. (2020). Vykladannia khortyng fekhtuvannia u zakladakh pozashkilnoi 

osvity [Teaching horting fencing in out-of-school education institutions]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. GS "NFBHU". 73 р. 

535. Faleev, R. G., Sakseev, S. V., Yeromenko, E. A. (2020). Zmahalna diyalnist u khortyng fekhtuvanni 

[Competitive activity in horting fencing]. Monograph. Palyvoda A. V. 138 р. 

536. Fedorchenko, T. Y., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2020). Boyovyi khortyng і metodyka 

provedennia zaniat v umovakh zdorovyazberezhuvalnoi pedahohiky [Combat horting and methods of conducting 

classes in health pedagogy]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 695–

713. Іrpin. 

537. Fedorchenko, T. Y., Yeromenko, E. A., Sulima, І. V., Poltoratskyi, S. S. (2018). Boyovyi khortyng yak 

systema moralno-etychnoho vykhovannia osobystosti [Combat horting as a system of moral and ethical 

education of the individual]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 42–51). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

538. Fedorchenko, T. Y., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Boyovyi khortyng 

yak zasib natsionalno-patriotychnoho vykhovannia i fizychnoi pidgotovky shkoliariv, studentskoi ta kursantskoi 

molodi [Combat horting as a means of national-patriotic education and physical training of schoolchildren, 

students and cadets]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 80–87). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

539. Gancheva, V. І., Yeromenko, E. A., Kolomoyets, H. A. (2020). Boyovyi khortyng: metodyka 

zastosuvannia dykhalnykh vprav u protsesi zaniat [Combat horting: methods of applying breathing exercises 

during training]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 667–682. Іrpin. 

540. Garbovskyi, L. А., Yeromenko, E. A., Gryshchuk, V. L. (2020). Boyovyi khortyng і metodyka 

vykladannia u zakladakh vyschoi osvity [Combat horting and teaching methods in higher education institutions]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 155–173. Іrpin. 

541. Grechana, L. O., Grechanyi, O. M., Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u noviy ukrainskiy 

shkoli [Combat horting in a new Ukrainian school]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. P. 262–273. Іrpin. 



 

47 

 

542. Grechanyi, O. M., Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka vykladannia boyovoho khortyngu v protsesi 

hurtkovoi roboty u zakladakh zahalnoi serednioi osvity [Methods of teaching combat horting in the process of 

group work in general secondary education]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. 

P. 251–262. Іrpin. 

543. Gryshchuk, V. L., Yeromenko, E. A., Chmeliuk, V. V., Bila, V. R., Bukhtiyarov, O. A. (2020). Boyovyi 

khortyng u kompleksi funktsionalnoi ta profesiynoi pidhotovky kursantiv do sluzhby v pravookhoronnykh 

orhanakh [Combat horting in the complex of functional and professional training of cadets for service in law 

enforcement agencies]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 14–28. Іrpin. 

544. Gryshchuk, V. L., Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib profesiyno-prykladnoi, 

funktsionalnoi pidgotovky studentiv, kursantiv і slukhachiv spetsializovanykh zakladiv vyshchoi osvity ta 

spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting as a means of professionally applied, functional 

training of students, cadets and students of specialized higher education institutions and law enforcement 

officers]. Shliakhy udoskonalennia profesiynykh kompetentnostei fakhivtsiv v umovakh syohodennia : mater. 

mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. 28-29 travnia 2020 r. / Min-vо osvity і nauky Ukrainy, Derzh. nauk. 

ustanova «Instytut modernizatsii zmistu osvity», [ta іn.]. – Kyiv. P. 537–544. 

545. Gryshchuk, V. L., Yeromenko, E. A., Bukhtiyarov, О. А. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib profesiyno-

prykladnoi pidgotovky pravookhorontsiv do vykonannia sluzhbovo-boyovykh zavdan z protydii kontrabandi u 

rayonakh zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl [Combat horting as a means of professional and applied 

training of law enforcement officers to perform combat missions to combat smuggling in the areas of the Joint 

Forces Operation]. Protydiya Nezakonnomu peremischenniu tovariv v rayonakh zdiysnennia Operatsii 

obyednanykh syl : tezy dop. nauk.-prakt. seminaru (15 travnia 2020 roku). Irpin. Universytet DFS Ukrainy. 

P. 59–73. 

546. Gryshchuk, V. L., Yeromenko, E. A., Bukhtiyarov, O. A. (2020). Sluzhbovyi obovyazok tа etychni 

tsinnosti pravookhorontsiv yak rezultat vykhovannia u systemi boyovogo khortyngu [Duty and ethical values of 

law enforcement officers as a result of education in the system of combat horting]. Combat horting and activity 

of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 80–101. Іrpin. 

547. Karasevych, S. A., Yeromenko, E. A., Bila, V. R. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib moralno-etychnoho 

vykhovannia osobystosti [Combat horting as a means of moral and ethical education of the individual]. Combat 

horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 346–357. Іrpin. 

548. Kiblitskyi, R. V., Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Boyovyi khortyng: kontseptualni zasady 

rozvytku i populiaryzatsii v Ukraini [Combat horting: conceptual principles of development and popularization 

in Ukraine]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 502–514. Іrpin. 

549. Kolchenko, A. P., Yeromenko, E. A., Baburnych, S. A. (2020). Patriotychno-oriyentovana diyalnist 

boyovogo khortyngu yak rezultat pryvlasnennia vsikh vydiv sotsialnohо dosvidu [Patriotic-oriented activities of 

combat horting as a result of appropriation of all types of social experience]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 765–776. Іrpin. 

550. Kolomoyets, H. A., Yeromenko, E. A., Derevianko, V. V. (2020). Boyovyi khortyng і pryntsypy 

formuvannia dukhovno-moralnoi vykhovanosti uchniv [Combat horting and principles of formation of spiritual 

and moral education of students]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 776–793. Іrpin. 

551. Kolos, М. А., Yeromenko, E. A., Sydorenko, O. M. (2020). Boyovyi khortyng: shvydkisno-sylova 

pidhotovkа tа оptymizatsia upravlinnia navchalno-trenuvalnym protsesom [Combat horting: speed and strength 

training and optimization of training process management]. Combat horting and activity of law enforcement 

bodies of Ukraine. Part 2. P. 493–502. Іrpin. 

552. Kukushkin, K. M., Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka viyskovo-patriotychnoho vykhovannia shkoliariv 

u protsesi zaniat boyovym khortyngom [Methods of military-patriotic education of schoolchildren in the process 

of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 6–14. Іrpin. 

553. Кuzora, І. V., Yeromenko, E. A., Vekhtiev, V. V. (2020). Viyskovo-patriotychnа programa boyovogo 

khortyngu [Military-patriotic program of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement 

bodies of Ukraine. Part 2. P. 840–852. Іrpin. 

554. Lyakhovets, O. O., Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia patriotyzmu u 

ditei doshkilnogo viku [Combat horting as a means of educating patriotism in preschool children]. Combat 

horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 305–315. Іrpin. 

555. Lytvynenko, А. М., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2020). Boyovyi khortyng – kompleksna 

systema fizychnogo vykhovannia osobystosti [Combat horting – a comprehensive system of physical education]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 403–422. Іrpin. 



 

48 

 

556. Lytvynenko, А. М., Yeromenko, E. A., Ostapenko, О. І, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

metodytsi vdoskonalennia sylovykh yakostei sportsmeniv riznoho viku [Combat horting in the method of 

improving the strength of athletes of different ages]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 9 (pp. 214–222). Kyiv: Palyvoda A. V. 

557. Mukhin, O. A., Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib viyskovo-fizychnoi 

pidhotovky tа yavyshche boyovoi kultury ukraintsiv [Combat horting as a means of military physical training 

and a phenomenon of combat culture of Ukrainians]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. Part 2. P. 732–750. Іrpin. 

558. Orzhekhovska, V. М., Yeromenko, E. A., Mukhin, O. A. (2020). Boyovyi khortyng: rehlamentatsia і 

spriamovanіst rukhovoi aktyvnosti sportsmeniv [Combat horting: regulation and direction of motor activity of 

athletes]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 652–667. Іrpin. 

559. Ostapenko, О. І., Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib formuvannia u 

starshoklasnykiv hotovnosti dо viyskovoi sluzhby [Combat horting as a means of forming high school students' 

readiness for military service]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 638–652. Іrpin. 

560. Ostapenko, О. І, Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Tymchyk, М. V. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib 

formuvannia v shkoliariv fizychnykh zdibnostei yak osnovy tverezogo sposobu zhyttia v maybutniy 

zhyttediyalnosti [Combat horting as a means of forming physical abilities in schoolchildren as the basis of a 

sober lifestyle in future life]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 166–172). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

561. Ostrianska, О. А., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng u vprovadzhenni tvorchykh zdobutkiv 

peredovogo regionalnogo pedagogichnogo dosvidu formuvannia u starshykh doshkilnykiv sotsialno-

komunikatyvnykh umin u teatralizovaniy diyalnosti z vykorystanniam khortyng-lialiok [Combat horting in the 

implementation of creative achievements of advanced regional pedagogical experience in the formation of senior 

preschoolers' social and communicative skills in theatrical activities with the use of horting puppets]. In Bekh, I. 

D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 173–186). Kyiv: Palyvoda A. V. 

562. Paranytsia, S. P., Yeromenko, E. A., Kolomoyets, H. А,, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – 

fundamentalnyi oseredok voinskykh tradytsiy ukrainskoi zemli [Combat horting is a fundamental center of 

military traditions of the Ukrainian land]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 

105–115). Kyiv: Palyvoda A. V. 

563. Paranytsia, S. P., Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V. (2020). Metody profesiyno-prukladnoi fizychnoi 

pidhotovky studentiv i kursantiv pravookhoronnykh spepsianostei zasobamy boyovogo khortyngu [Methods of 

professional and applied physical training of students and cadets of law enforcement specialties by means of 

combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 462–477. Іrpin. 

564. Petrochko, Zh. V., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia patriotyzmu u 

shkoliariv i studentiv [Combat horting as a means of educating patriotism in schoolchildren and students]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 34–45). Kyiv: Palyvoda A. V. 

565. Petrochko, Zh. V. & Yeromenko, E. A. (2015). Khortynh – shkola syly і tchesti yunoho ukraintsia 

[Horting is the school of power and honor of young Ukrainian]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

566. Petrochko, Zh. V., Yeromenko, E. A. (2016). Khortynh – shkola syly i chesti yunoho ukraintsia [Horting 

– the school of strength and honor of young Ukrainian: methodical manual]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

567. Poltoratskyi, S. S., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2020). Boyovyi khortyng u vprovadzhenni 

voinskykh tradytsiy ukrainskoho narodu [Combat horting in the implementation of military traditions of the 

Ukrainian people]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 538–550. Іrpin. 

568. Prontenko, Kostiantyn; Griban, Grygoriy; Okhrimenko, Ivan; Bondarenko, Valentin; Bezpaliy, Sergiy; 

Dikhtiarenko, Zoia; Yeromenko, Eduard; Bulgakov, Oleksii; Bloshchynskyi, Ihor; Dzenzeliuk, Dmytro. 

Rendimiento académico y capacidad mental de los cadetes que practican deportes durante los estudios. Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores . 2019 Special Issue, Vol. 7, p1-21. 21p. 

569. Prysiazhniuk, S. І., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta problema aktyvnogo vidpochynku 

sportsmeniv u rizni vikovi periody [Combat horting and the problem of active recreation of athletes at different 

ages]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 206–218). Kyiv: Palyvoda A. V. 

570. Prysiazhniuk, S. І., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng 

yak zasib formuvannia zdorovyazberezhuvalnoi kompetentnosti studentiv zakladiv vyschoi osvity ІТ-

tekhnolohiy [Combat horting as a means of forming health-preserving competence of students of higher 

education institutions of IT technologies]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 

223–231). Kyiv: Palyvoda A. V. 



 

49 

 

571. Ramazanovа, U. V., Yeromenko, E. A., Bukhtiyarov, O. A. (2020). Boyovyi khortyng yak chynnyk 

spetsialno-fizychnoi pidhotovky spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting as a factor of 

special physical training of law enforcement officers]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. Part 2. P. 438–447. Іrpin. 

572. Rudei, D. Yu., Grechanyi, O. M., Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u kompleksi vykhovnykh 

zasobiv sportsmeniv shkilnogo viku [Combat horting in the complex of educational tools for school-age 

athletes]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 334–343. Іrpin. 

573. Savchenko, A., Yeromenko, E. (2017). Combat horting – educational practice for young people. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 88–95). Kyiv: Palyvoda A. V. 

574. Savchenko, A. (2017). Combat horting – educational practice for young people / A. Savchenko, 

E. Yeromenko // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 88–95. 

575. Shapovalov, B. B., Yeromenko, E. A. (2020). Perspektyvy rozvytku boyovoho khortyngu yak zasobu 

pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv pravookhoronnykh orhaniv viyskovoi struktury do diy z ryzykom dlia zhyttia 

ta zdorovya [Prospects for the development of combat horting as a means of training military servicemen of 

military structures to act at risk to life and health]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. P. 315–322. Іrpin. 

576. Stepura, T. M., Yeromenko, E. A., Butok, O. V. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib formuvannia 

spetsyfichnykh psykhichnykh vlastyvostei spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting as a 

means of forming specific mental properties of law enforcement officers]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 173–188. Іrpin. 

577. Sychov, S. О., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta osoblyvosti optymizatsii upravlinnia 

atletychnym trenuvanniam u protsesi sportyvnoi diyalnosti [Combat horting and features of optimization of 

athletic training management in the process of sports activity]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka 

khortyngu. Issue 8 (pp. 219–225). Kyiv: Palyvoda A. V. 

578. Sydorenko, O. M., Yeromenko, E. A., Kukushkin, K. M. (2020). Boyovyi khortyng і sotsialno-

pedahohichni aspekty viyskovo-patriotychnoho vykhovannia shkoliariv [Combat horting and socio-pedagogical 

aspects of military-patriotic education of schoolchildren]. Combat horting and activity of law enforcement 

bodies of Ukraine. Part 2. P. 603–620. Іrpin. 

579. Tishyn, A. V., Yeromenko, E. A. (2020). Zastosuvannia pryyomiv boyovoho khortyngu pry 

vdoskonalenni navchannia u vyshchykh osvitnikh ustanovakh pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Application 

of combat horting techniques in improving training in higher educational institutions of law enforcement 

agencies of Ukraine]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 296–305. Іrpin. 

580. Tymchyk, М. V., Yeromenko, E. A., Bila, V. R. (2020). Boyovyi khortyng і vykhovannia uchniv [Combat 

horting and education of students]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 575–593. Іrpin. 

581. Tymchyk, M., Yeromenko, E. (2014). Khortynh yak zasib vykhovannia napolehlyvosti u molodshykh 

shkoliariv [Horting as a means of educating persistence in primary schoolchildren]. In Fizychne vykhovannia v 

ridnii shkoli. Issue 1. Kyiv: Pedahohichna presa. 

582. Yeriomenko, E.A. (2009). Trenuvannia v hortynhu [Training in Horting]. Kyiv. 

583. Yeromenko, E. A. (2020). Aktualni napriamy taktychnoi pidhotovky v boyovomu khortyngu [Current 

areas of tactical training in combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 460 p. Іrpin. 

584. Yeromenko, E. A. (2020). Analiz rezultativ naukovoho doslidzhennia stanu vykhovanosti u studentiv 

fizychnoi kultury ta osnov zdorovya v protsesi zaniat boyovym khortynhom [Analysis of the results of scientific 

research on the state of education of students of physical culture and basics of health in the process of combat 

horting]. Zb. nauk. prats Berdyanskoho derzh. ped. un-tu : pedagogichni nauky. – Berdiansk : BDPU – Vyp. 2. 

585. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovе korinnia і voinskykе pryznachennia boyovogo khortyngu [Combat 

roots and military purpose of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. Part 2. P. 793–812. Іrpin. 

586. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng. Metodyka vyvchennia arsenalu tekhniky pryyomiv [Combat 

horting. Methods of studying the arsenal of techniques]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 638 p. 

Іrpin. 

587. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng. Navchalna programa dlia dytyacho-yunatskykh 

sportyvnykh shkil [Combat horting. Curriculum for children and youth sports schools]. Ministry of Youth and 

Sports of Ukraine. Palyvoda A. V. 146 р. 



 

50 

 

588. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng. Navchalna programa dlia shkil vyshchoi sportyvnoi 

maysternosti [Combat horting. Curriculum for schools of higher sportsmanship]. Ministry of Youth and Sports 

of Ukraine. Palyvoda A. V. 154 р. 

589. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng. Navchalna programa sportyvnoi sektsii z boyovogo 

khortyngu dlia uchniv serednyogo shkilnogo viku 5–9 klasiv [Combat horting. Curriculum of the sports section 

on combat horting for middle school students of 5-9 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

127 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

590. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng. Programa gurtkovykh zaniat dlia uchniv molodshoho 

shkilnoho viku [Combat horting. The program of group classes for primary school students]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 91 p. 

591. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng. Programa pozaklasnykh zaniat dlia shkoliariv molodshogo 

shkilnogo viku 1–4 klasiv [Combat horting. Extracurricular program for primary school students of grades 1-4]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 111 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

592. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng. Programa sportyvnoi sektsii dlia uchniv starshogo 

shkilnogo viku 10–11 klasiv [Combat horting. The program of the sports section for high school students of 10-

11 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 102 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

593. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng. Zbirnyk navchalnykh program [Combat horting. Collection 

of educational programs]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 245 p. 

594. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng. Zbirnyk navchalnykh program sportyvnoi sektsii z 

boyovogo khortyngu dlia provedennia pozaklasnykh zaniat u shkoli [Combat horting. Collection of educational 

programs of the sports section on combat horting for extracurricular activities at school]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 251 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

595. Yeromenko, E. A., Ilnytskyi, I. R. (2020). Boyovyi khortyng: aspekty profilaktyky travm pid chas 

provedennia zmagan i trenuvan [Combat horting: aspects of injury prevention during competitions and training]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 322–334. Іrpin. 

596. Yeromenko, E. A., Shapovalov, B. B., Rudei, D. Yu., Grechanyi, O. M., lyakhovets, O. O. (2020). 

Boyovyi khortyng: fiziolohichni pokaznyky adaptatsii sportsmeniv dо fizychnykh navantazhen [Combat horting: 

physiological indicators of athletes' adaptation to physical activity]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 321–334. Іrpin. 

597. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng: kryminalistychni aspekty nezakonnoho obigu vognepalnoi 

zbroi v Ukraini [Combat horting: forensic aspects of illicit trafficking in firearms in Ukraine]. Tactics of 

handling weapons. Irpen. P. 37–41. 

598. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng: vogneva pidhotovkа spivrobitnykiv pravookhoronnykh 

orhaniv [Combat horting: fire training of law enforcement officers]. Tactics of handling weapons. Irpen. P. 32–

36. 

599. Yeromenko, E. A. (2019). Boyovyi khortyng – natsionalnyi brend Ukrainy u sviti [Combat Horting – 

national brand of Ukraine in the world]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 11 (pp. 

29–54). Kyiv: Palyvoda A. V. 

600. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng – systema vdoskonalennia osobystosti [Combat horting is a 

system of personality improvement]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 514 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

601. Yeromenko, E. A., Grechanyi, O. M. (2020). Boyovyi khortyng – vykhovna systema shkoliariv Ukrainy 

[Combat horting is an educational system for schoolchildren in Ukraine]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. P. 240–251. Іrpin. 

602. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng dlia ditei [Combat horting for children]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 151 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

603. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng dlia pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Combat horting 

for law enforcement agencies of Ukraine]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 217 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

604. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng dlia studentiv [Combat horting for students]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 70 p. Іrpin. 

605. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng dlia zdobuvachiv vyschoi osvity [Combat horting for higher 

education seekers]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 78 p. Іrpin. 

606. Yeromenko, E. A. (2019). Boyovyi khortyng i systema formuvannia fizychnoi hotovnosti sportsmeniv 

[Combat horting and the system of formation of physical fitness of athletes]. Ministry of Education and Science 

of Ukraine. GS "WHF". 441 p. 



 

51 

 

607. Yeromenko, E. A. (2019). Boyovyi khortyng na urotsi fszychnoi kultury. 5 klas [Combat horting in a 

physical education lesson. 5 class]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 117 р. GS "WHF". 

608. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortynh u kompleksi naukovo-pedagogichnykh zasobiv vykhovannia 

fizychnoi kultury ta osnov zdorovya studentiv [Combat horting in the complex of scientific and pedagogical 

means of educating physical culture and basics of student health] Scientific notes: pedagogical sciences – 

Kropyvnytskyi : RVV CDPU іm. V. Vynnychenka. – Vyp. 189. 

609. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u programi pozaklasnykh zaniat dlia shkoliariv 10–11 klasiv 

[Combat horting in the program of extracurricular activities for students of 10–11 grades]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 112 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

610. Yeromenko, E. A., Vekhtev, V. V. (2020). Boyovyi khortyng u programi pozaaudytornykh zaniat iz 

zahalnofizychnoi pidgotovky, vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovya studentiv [Combat horting in 

the program of extracurricular classes in general physical training, physical education and basics of student 

health]. Naukovi zapysky. Vyp. 190. 

611. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng u shkoli [Combat horting at school]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 240 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

612. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u spetsializovanykh dytyacho-yunatskykh shkolakh 

olimpiyskoho rezervu [Combat horting in specialized children's and youth schools of the Olympic reserve]. 

Monograph: Ministry of Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 215 р. 

613. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u spetsializovanykh navchalnykh zakladakh sportyvnoho 

profilyu [Combat horting in specialized sports schools]. Monograph: Ministry of Youth and Sports of Ukraine. 

GS "NFBHU". 221 р. 

614. Yeromenko, E. A., Chmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L. (2018). Boyovyi khortyng u systemi 

fizychnogo vykhovannia studentiv i kursantiv [Combat horting in the system of physical education of students 

and cadets]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 52–60). Kyiv: Palyvoda A. V. 

615. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u systemi fizychnogo vykhovannia zdobuvachiv vyschoi 

osvity [Combat horting in the system of physical education of higher education seekers]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 249 p. Іrpin. 

616. Yeromenko, E. A. (2021). Boyovyi khortyng u systemi profesiynoi pidhotovky spivrobitnykiv 

derzhavnykh pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting in the system of professional training of state law 

enforcement officers]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 222 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

617. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u systemi profesiynoi pidhotovky spivrobitnykiv 

pravookhoronnykh orhaniv [Combat horting in the system of professional training of law enforcement officers]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 28–40. Іrpin. 

618. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u systemi profesiynoho vdoskonalennia spivrobitnykiv 

organiv vnutrishnikh sprav [Combat horting in the system of professional development of law enforcement 

officers]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 185–195. Іrpin. 

619. Yeromenko, E. A., Karasevych, S. А. (2020). Boyovyi khortyng u systemi vykhovannia fizychnoi kultury 

ta osnov zdorovya uchnivskoi ta studentskoi molodi [Combat horting in the system of education of physical 

culture and basics of health of pupils and students]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov 

University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). 

Vyp. 6 (126). 

620. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng u systemi vyschoi osvity yak zasib vykhovannia fizychnoi 

kultury ta osnov zdorovya studentiv [Combat horting in the higher education system as a means of educating 

physical culture and the basics of student health]. Physical education: problems and prospects. Zhytomyr: Ruta. 

Р. 255–270. 

621. Yeromenko, E. A., Kuzora (2020). Boyovyi khortyng yak chynnyk formuvannia viyskovo-patriotychnykh 

zdibnostei, fizychnoi kultury ta osnov zdorovya uchnivskoi molodi [Combat horting as a factor in the formation 

of military-patriotic abilities, physical culture and the basics of student youth health]. Scientific journal of the 

National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical 

culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K .: Publishing house of National Pedagogical 

Dragomanov University. – Issue. 8 (128) 20. – P. 61–69. 

622. Yeromenko, E. A. (2018). Boyovyi khortyng yak efektyvnyi zasib viyskovo-patriotychnoho vykhovannia 

shkoliariv i studentiv [Combat horting as an effective means of military-patriotic education of schoolchildren 

and students]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 32–41). Kyiv: Palyvoda A. V. 

623. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng yak systema formuvannia gotovnosti spivrobitnykiv 

pravookhoronnykh orhaniv do diy v ekstremalnykh sytuatsiyakh [Combat horting as a system of forming the 



 

52 

 

readiness of law enforcement officers to act in extreme situations]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. P. 110–128. Іrpin. 

624. Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib optymizatsii funktsionalnoi pidgotovky studentiv I 

kursantiv spetsializovanykh zakladiv vyschoi osvity ta spivrobitnykiv pravookhoronnykh organiv [Combat 

horting as a means of optimizing the functional training of students and cadets of specialized higher education 

institutions and law enforcement officers]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 

19–33). Kyiv: Palyvoda A. V. 

625. Yeromenko, E. A, Kukushkin, K. M. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib viyskovo-patriotychnoho 

vykhovannia starshoklasnykiv [Combat horting as a means of military-patriotic education of high school 

students]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 273–287. Іrpin. 

626. Yeromenko, E. A., Poltoratskyi, S. S., Sulima, І. V., Marchenko, О. І. (2020). Boyovyi khortyng yak 

zasib viyskovo-prykladnoi ta fizychnoi pidhotovky osobovoho skladu pidrozdiliv z protydii nezakonnomu 

peremishchenniu tovariv u rayonakh zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl na skhodi Ukrainy [Combat horting 

as a means of military-applied and physical training of personnel of units to combat illegal movement of goods 

in the areas of the joint forces operation in eastern Ukraine]. Protydiya Nezakonnomu peremischenniu tovariv v 

rayonakh zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl : tezy dop. nauk.-prakt. seminaru (15 travnia 2020 roku). Irpin. 

Universytet DFS Ukrainy. P. 43–58. 

627. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib prykladnoi psykhofizychnoi pidhotovky kursantiv 

pravookhoronnykh spetsialnostei vidomchykh zakladiv vyshchoi osvity [Combat horting as a means of applied 

psychophysical training of cadets of law enforcement specialties of departmental institutions of higher 

education]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 128–138. Іrpin. 

628. Yeromenko, E. A. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovya 

studentiv zakladiv vyshchoi osvity [Combat horting as a means of educating physical culture and the basics of 

health of students of higher education institutions]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. P. 215–225. Іrpin. 

629. Yeromenko, E. A., Kukushkin, K. M. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia patriotychnykh 

yakostei, fizychnoi kultury ta osnov zdorovya shkolyariv i studentiv [Combat horting as a means of educating 

patriotic qualities, physical culture and the basics of health of schoolchildren and students]. Scientific journal of 

the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical 

culture (physical culture and sports). Vyp. 5 (125). P. 71–80. 

630. Yeromenko, E. A. (2013). Characteristics of the curriculum for horting for children and youth / Modern 

educational process: essence and innovative potential: materials report. scientific-practical conf. Institute of 

Problems of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Ivano-Frankivsk: NAIR, 

Issue. 3. P. 391–394. 

631. Yeromenko, E. (2019). Combat horting and culture of athletes / E. Yeromenko // Теорія і методика 

хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 94–102. 

632. Yeromenko, E., & Kukushkin, K. (2020). Combat horting as a means of education of patriotic qualities, 

physical culture and fundamentals of health schoolchildren and students. Scientific Journal of National 

Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture 

(physical Culture and Sports), (5(125), 71-80. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).13. 

633. YeromenkoE. A. (2020). Combat horting in the complex of scientific and pedagogical means of education 

of physical culture and fundamentals of health of students. Academic Сommentaries. Series: Pedagogical 

Sciences, (189), 120-128. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-24-189. 

634. YeromenkoE., & KarasevychS. (2020). Combat horting in the system of physical education and health 

fundamentals of schoolchildren and student youth. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov 

University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), 

(6(126), 48-58. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.6(126).12. 

635. Yeromenko, E. A. (2011). Curriculum in physical culture for secondary schools. Classes 5–9. Variable 

module «Horting» / K.: Inst. of Innovation. technologies and content of education. 20 p. 

636. Yeromenko, E. A. (2011). Curriculum in physical culture for secondary schools. Classes 5–9, 10–11. 

Variable module «Horting» / K.: Inst. of Innovation. technologies and content of education. 31 p. 

637. Yeromenko, E. A. (2011). Curriculum in physical culture for secondary schools. Classes 10–11. Variable 

module «Horting» / K.: Inst. of Innovation. technologies and content of education. 15 p. 

638. Yeromenko, E. A. (2012). Curriculum on horting for out-of-school educational institutions / K.: IITZO 

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. p. 78. 



 

53 

 

639. Yeromenko, E. A. (2014). Curriculum of extracurricular activities (sections, circles) in horting for 

students of 1-4 grades of secondary schools / Ministry of Ukraine for Youth and Sports, Institute of Innovation 

technologies and content of education, [etc.]. - K .: DNU «IITZO» Ministry of Education and Science of 

Ukraine. p. 63. 

640. Yeromenko, E. A. (2014). Curriculum of extracurricular activities (sections, clubs) in horting for students 

5-9 grades of secondary schools / Ministry of Education and Science of Ukraine, Institute of Innovative 

Technologies and Content of Education, [etc.]. – K .: DNU «IITZO» Ministry of Education and Science of 

Ukraine, p. 79. 

641. Yeromenko, E. А. (2014). Curriculum of extracurricular activities (sections, circles) in horting for 10–11 

grades of secondary schools / Ministry of Education and Science of Ukraine, Institute of Innovative 

Technologies and Content of Education, [ etc.]. - K .: DNU «IITZO» Ministry of Education and Science of 

Ukraine. p. 54. 

642. Yeromenko, E. A. (2012). Curriculum on horting for out-of-school educational institutions / K.: IITZO 

Ministry of Education and Science, Ministry of Youth and Sports of Ukraine. 78 p. 

643. Yeromenko, E. A. (2008). Declaration of horting in the world / Board of the Ministry of Ukraine in 

matters of family, youth and sports : Кyiv. 12 p. 

644. Yeromenko, E. A. (2020). Dozuvannia trenuvalnykh navantazhen і provedennia pozaklasnykh zaniat z 

boyovogo khortyngu dlia shkoliariv 8 klasiv [Dosing of training loads and carrying out of extracurricular 

employment on combat horting for schoolboys of 8 classes]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

114 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

645. Yeromenko, E. A. (2020). Dozuvannia vprav tа organizatsia pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu 

dlia shkoliariv 7 klasiv [Dosing of exercises and organization of extracurricular classes in combat horting for 7th 

grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 113 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

646. Yeromenko, E. A. (2020). Dukhovnі osnovy boyovogo khortyngu [Spiritual bases of combat horting]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 812–827. Іrpin. 

647. Yeromenko, E. A. (2021). Dytyacho-yunatska sportyvna shkola u vprovadzhenni boyovogo khortyngu 

[Children's and youth sports school in the implementation of combat horting]. Ministry of Education and Science 

of Ukraine. 225 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

648. Yeromenko, E. A. (2020). Dytyachyi gurtok z boyovogo khortyngu zakladu pozashkilnoi osvity ta 

prognozovanyi rezultat realizatsii programy zaniat [Children's circle on combat horting of out-of-school 

education institution and the expected result of the program implementation]. Ministry of Education and Science 

of Ukraine. 146 p. Іrpin. 

649. Yeromenko, E. (2019). Education of physical culture and basic health among students in the process of 

Combat Horting training. Scientific journal of MP Dragomanov National Pedagogical University: Vol. 15. Issue 

10 (118) (pp. 49-56). Kyiv: MP Dragomanov National Pedagogical University. 

650. Yeromenko, E. (2020). Education of physical culture and basics of students' health in the process of 

combat horting training / E. Yeromenko // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в 

умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і 

науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 533–

537. 

651. Yeromenko, E. (2020). Education of physical culture and basics of students' health in the process of 

combat horting training / Shliakhy udoskonalennia profesiynykh kompetentnostei fakhivtsiv v umovakh 

syohodennia : mater. mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. 28-29 travnia 2020 r. / Min-vо osvity і nauky Ukrainy, 

Derzh. nauk. ustanova «Instytut modernizatsii zmistu osvity», [ta іn.]. Kyiv. P. 533–537. 

652. Yeromenko, E. A. (2009). International horting rules / Kyiv: INGO «International Horting Federation». 

85 p. 

653. Yeromenko, E. A. (2018). Filosofia boyovogo khortyngu [Philosophy of combat horting]. In Bekh, I. 

D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 82–104). Kyiv: Palyvoda A. V. 

654. Yeromenko, E. A. (2020). Fiziologichni tа biokhimichni aspekty fizychnoi pidhotovky spivrobitnykiv 

politsii u protsesi zaniat boyovym khortyngom [Physiological and biochemical aspects of physical training of 

police officers in the process of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. P. 225–240. Іrpin. 

655. Yeromenko, E. A. (2020). Fizychna pidhotovka sportsmena boyovoho khortyngu [Physical training of a 

combat horting athlete]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 455 p. 



 

54 

 

656. Yeromenko, E. A. (2020). Fizychna pidhotovkа ta metodyka rozvytku fizychnykh yakostei sportsmeniv 

boyovogo khortyngu [Physical training and methods of development of physical qualities of combat horting 

athletes]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 394 р. 

657. Yeromenko, E. A., Baburnych, S. А. (2020). Fizychne samovdoskonalennia osobystosti pidlitkiv, yaki 

zaymayutsia boyovym khortyngom [Physical self-improvement of the personality of teenagers who are engaged 

in combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 377–385. Іrpin. 

658. Yeromenko, E. A. (2021). Fizychne vykhovannia kursantiv u protsesi zaniat boyovym khortyngom 

[Physical education of cadets in the process of combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

260 p. Іrpin. 

659. Yeromenko, E. A. (2021). Fizychne vykhovannia uchniv pochatkovykh klasiv zasobamy boyovogo 

khortyngu [Physical education of primary school students by means of combat horting]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 107 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

660. Yeromenko, E. A. (2019). Formuvannia fizychnoi kultury ta tsinnostei zdorovoho sposobu zhyttia 

studentskoi molodi yak peredumova sportyvnykh uspikhiv u boyovomu khortyngu [Formation of physical 

culture and values of a healthy way of life of student's youth as a precondition of sports successes in fighting 

horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 11 (pp. 261–274). Kyiv: Palyvoda A. V. 

661. Yeromenko, E. А. (2017). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi molodi zasobamy 

khortynhu [Formation of values of a healthy life of student's youth by means of horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

p. 440. 

662. Yeromenko, E. А. (2019). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi molodi zasobamy 

khortynhu [Formation of values of healthy life of student youth by means of horting] : monograph. – Kyiv: 

Palyvoda A. V. p. 608. 

663. Yeromenko, E. (2016). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi ta studenskoi molodi na 

zaniattiakh khortynhom u navchalnykh zakladakh [Formation of values of healthy life of students and students at 

Horting classes in educational institutions]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu: Issue 6 (pp. 

115–123). Kyiv: Palyvoda A. V. 

664. Yeromenko, E. A. (2020). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia uchnivskoi tа studentskoi molodi 

zasobamy boyovogo khortyngu [Formation of a healthy lifestyle of pupils and students by means of combat 

horting]. Monograph. Palyvoda A. V. 585 р. 

665. Yeromenko, E. A. (2020). Formy i metodyka vykladannia boyovogo khortyngu nа urotsi fizychnoi 

kultury dlia uchniv 7 klasiv [Forms and methods of teaching combat horting in a physical education class for 7th 

grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 137 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

666. Yeromenko, E. A., Kuzora, I. V., Tishyn, A. V., Yeromenko, V. E., Vekhtiev, V. V. (2020). Funktsii 

viyskovo-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi zasobamy boyovogo khortyngu [Functions of military-

patriotic education of children and youth by means of combat horting]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 750–765. Іrpin. 

667. Yeromenko, E. A. (2010). Horting. The curriculum for youth sports schools / E. A. Yeromenko. – K. 

Palyvoda, 2010. – 108 p. 

668. Yeromenko, E. А. (2011). Horting. Working program and methodical plans of educational and training 

work for public organizations of physical culture and sports direction and sports clubs, groups of different forms 

of ownership / Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, Ukrainian Horting Federation. Kyiv: NGO 

«Ukrainian Horting Federation». p. 40. 

669. Yeromenko, E. А. (2012). Horting: curriculum of group (sectional) work for schoolchildren of 1–11 

classes of secondary schools / Kyiv: Palyvoda A. V. 

670. Yeromenko, E. A. (2012). Horting – philosophy of Ukrainian wrestler / Martial arts - the keys to 

perfection: a periodical. Kharkiv: Technology Center. 2012. № 6. Р. 4–5. 

671. Yeromenko, Eduard. (2019). Horting ‒ the national brand of Ukraine in the world: the olympic 

perspective and methods for forming the values of healthy life. Хортинг ‒ національний бренд України у 

світі: олімпійська перспектива : матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя заснування 

хортингу, 23–24 березня 2019 р. / ред. кол.: Пашко П. В. (голова) [та ін.]. / Мін-во освіти і науки України, 

Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України [та ін.]. К. : Паливода А. В., 2019. С. 24–39. 

672. Yeromenko, Eduard. (2019). Horting – the National Brand of Ukraine in the world: the Olympic 

perspective and methods for forming the values of healthy life / Eduard Yeromenko // Формування цінностей 

здорового життя учнівської молоді засобами хортингу – К. : Паливода А. В., 2019. – С. 175–197. 

673. Yerоmenko, E. A. (2014). Horting as a means of educating persistence in schoolchildren 6–7 years / 

E. A. Yerоmenko // Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanova. 



 

55 

 

Series № 15. «Scientific and pedagogical problems of physical culture». Kyiv: MPU Publishing House. 

Dragomanova. Issue 3K (44) 14. P. 238–242. 

674. Yeromenko, E. (2008). Horting is a Ukrainian national sport / Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – 217 p. – Kyiv: Palyvoda A. V. 

675. Yeromenko, E. A. (2010). Khortynh. Navchalna prohrama dlia dytiacho yunatskykh sportyvnykh shkil 

[Horting. The curriculum for youth sports schools]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

676. Yeromenko, Е. А. (2010). Khortynh. Рrohrama dlia dytiacho yunatskykh sportyvnykh shkil, Kyiv: 

Palyvoda. 108 р. 

677. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng. Programa sportyvnoi sektsii dlia studentiv i kursantiv zakladiv 

vyshchoi osvity [Horting. The program of the sports section for students and cadets of higher education 

institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 48 р. 

678. Yeromenko, E. A. (2021). Khortyng – natsionalnе boyovе mystetstvо Ukrainy [Horting is the national 

martial art of Ukraine]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 488 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

679. Yeromenko, E. A. (2014). Khortynh – natsionalnyi vyd sportu Ukrainy [Horting – A National Sport of 

Ukraine]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

680. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng – systema ozdorovlennia uchnivskoi molodi [Horting is a system of 

rehabilitation of student youth]. Palivoda A.V. 124 p. 

681. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng – vykhovna systema osobystosti [Horting – the educational system of 

the individual]. Monograph. Ministry of Finance of Ukraine. Palyvoda A. V. 627 р. 

682. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng dlia starshoklasnykiv [Horting for high school students]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Palyvoda A. V. 229 р. 

683. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng u dytyacho-yunatskiy sportyvniy shkoli [Horting in children's and 

youth sports school]. Monograph: Ministry of Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 144 р. 

684. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng u dytyacho-yunatskykh sportyvnykh shkolakh ta spetsializovanykh 

navchalnykh zakladakh sportyvnoho profiliu [Horting in children's and youth sports schools and specialized 

sports schools]. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. 138 p. Іrpin. 

685. Yeromenko, E. A. (2020). Khortyng u shkolakh vyshchoi sportyvnoi maysternosti [Horting in schools of 

higher sportsmanship]. Monograph: Ministry of Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 138 р. 

686. Yeromenko, E. А. (2020). Khortynh u zakladakh vyschoi osvity [Horting in higher education institutions] 

: Tutorial. – Irpin : Publishing house of University of the State Fiscal Service of Ukraine. – p 654. 

687. Yeromenko, E. A. (2021). Khortyng u zhytti shkoliara [Horting in the life of a schoolboy]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 500 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

688. Yeromenko, E. A. (2020). Kompleksne vykorystannia potentsialu boyovoho khortynhu dlia 

zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v umovakh zovnishnioyi agresii [Comprehensive use of the 

potential of combat horting to ensure the national security of Ukraine in the face of external aggression]. 

Aktualni problemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky ta sproshchennia protsedur mizhnarodnoi torhivli : zb. 

tez ІV nauk.-prakt. internet-konf. (m. Irpin – m. Khmelnytskyi, 25–31 travnia 2020 r.). Khmelnytskyi: Naukovo-

doslidnyi tsentr mytnoi spravy, 2020. P. 18–23. 

689. Yeromenko, E. A. (2018). Kontseptsiya rozvytku boyovogo khortyngu v Ukraini [The concept of combat 

horting development in Ukraine]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 71–81). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

690. Yeromenko, E. A. (2020). Kvalifikatsiyna systema boyovoho khortynhu : monografia [Qualification 

system of combat horting: monograph]. Міn-vо оsvity і nauky Ukrainy, Universytet DFS Ukrainy, Nats. 

federatsia boyovogo khortyngu Ukrainy. – К. : GS «NFBKHU», 2020. – 155 p. 

691. Yeromenko, E. A. (2019). Medyko-biologichni osnovy vplyvu boyovogo khortyngu na orhanizm liudyny 

[Medico-biological bases of influence of combat horting on a human body]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu. Issue 11 (pp. 121–136). Kyiv: Palyvoda A. V. 

692. Yeromenko, E. A. (2017). Medyko-biologichni ta morfofunktsionalni osoblyvosti boyovogo khortyngu u 

protsesi vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovia studentiv [Medico-biological and morphofunctional 

features of combat horting in the process of educating physical culture and basics of student health]. In Bekh, I. 

D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 112–121). Kyiv: Palyvoda A. V. 

693. Yeromenko, E. A. (2018). Medyko-fiziolohichni chynnyky samokontrolyu za fizychnym 

navantazhenniam na trenuvanniakh z boyovogo khortyngu u protsesi vykhovannia fizychnoi kultury studentiv 

[Medical and physiological factors of self-control over physical activity during combat horting training in the 

process of educating students' physical culture]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 

(pp. 127–138). Kyiv: Palyvoda A. V. 



 

56 

 

694. Yeromenko, E. A. (2021). Medyko-pedahohichni aspekty fizychnoi pidhotovky sportsmeniv boyovogo 

khortyngu [Medical and pedagogical aspects of physical training of combat horting athletes]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 298 p. Іrpin. 

695. Yeromenko, E. A. (2021). Menedzhment boyovogo khortyngu [Combat horting management]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 148 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

696. Yeromenko, E. A. (2020). Metodologiya vykhovannia spetsialnykh fizychnykh yakostei u boyovomu 

khortyngu [Methodology of education of special physical qualities in combat horting]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 456 p. Іrpin. 

697. Yeromenko, E. A. (2020). Metody і zmist trenuvalnykh navantazhen programy pozaklasnykh zaniat z 

boyovogo khortyngu dlia shkoliariv 6 klasiv [Methods and content of training loads of the program of 

extracurricular classes on combat horting for schoolchildren of 6 classes]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 106 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

698. Yeromenko, E. A. (2021). Metodychna rozrobka programy pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v 

shkoli dlia ditei 11 rokiv [Methodical development of the program of extracurricular work on combat horting at 

school for children of 11 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 119 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

699. Yeromenko, E. A. (2020). Metodychne zabezpechennia navchalnoi programy z boyovogo khortyngu 

zakladiv pozashkilnoi osvity dlia yunioriv ta molodi 16–21 rik [Methodical support of the curriculum on combat 

horting of out-of-school education institutions for juniors and youth 16–21 years]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. 166 p. Іrpin. 

700. Yeromenko, E. A. (2021). Metodychnе zabezpechennia pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu dlia 

ditei 12–13 rokiv [Methodical support of extracurricular work on combat horting for children 12–13 years old]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 122 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

701. Yeromenko, E. A. (2020). Metodychni plany navchalno-trenuvalnoi roboty z boyovogo khortyngu 

[Methodical plans of educational and training work on combat horting]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. GS "NFBHU". 75 p. 

702. Yeromenko, E. A. (2020). Metodychnі rekomendatsii schodo provedennia zaniat z boyovogo khortyngu u 

zakladakh osvity [Methodical recommendations for conducting combat horting classes in educational 

institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 145 p. Іrpin. 

703. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka pidvyshchennia navantazhen і provedennia pozaklasnykh zaniat z 

boyovogo khortyngu dlia uchniv 9 klasiv [Methods of increasing the load and conducting extracurricular classes 

in combat horting for students of 9th grade]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 108 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

704. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka planuvannia і provedennia pozaklasnykh zaniat z boyovogo 

khortyngu dlia uchniv serednyoi shkoly 8–9 klasiv [Methods of planning and conducting extracurricular classes 

in combat horting for high school students in grades 8-9]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 114 p. 

Kyiv: GS "NFBHU". 

705. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka provedennia pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu dlia uchniv 

molodshogo shkilnogo viku 3–4 klasiv [Methods of conducting extracurricular classes in combat horting for 

primary school students of 3-4 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 104 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

706. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka provedennia praktychnykh zaniat z boyovogo khortyngu na urotsi 

fizychnoi kultury [Methods of conducting practical classes in combat horting in a physical education class]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 79 p. Іrpin. 

707. Yeromenko, E. A., Bukhtiyarov, O. A., Tishyn, A. V., Butok, O. V., Kolchenko, A. P. (2020). Metodyka 

provedennia zaniat z boyovogo khortyngu dlia spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Methods of 

conducting combat horting classes for law enforcement officers]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 273–288. Іrpin. 

708. Yeromenko, E. A. (2019). Metodyka provedennia zanyat z boyovogo khortyngu na urotsi fszychnoi 

kultury. 9 klas [Methods of conducting combat horting classes in physical education lesson. 9 class]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 118 р. GS "WHF". 

709. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka provedennia zaniat z boyovogo khortyngu u zakladakh pozashkilnoi 

osvity dlia vykhovantsiv 10–11 rokiv [Methods of conducting combat horting classes in out-of-school 

educational institutions for pupils aged 10–11]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 156 p. Іrpin. 

710. Yeromenko, E. A. (2021). Metodyka vdoskonalennia funktsionalnoi pidhotovky spivrobitnykiv 

pravookhoronnykh orhaniv zasobamy boyovogo khortyngu [Methods of improving the functional training of law 



 

57 

 

enforcement officers by means of combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 223 p. Kyiv: 

GS "NFBHU". 

711. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka vdoskonalennia spetsialnoi fizychnoi hotovnosti sportsmeniv 

boyovogo khortyngu [Methods of improving the special physical fitness of combat horting athletes]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 460 p. Іrpin. 

712. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka viyskovo-patriotychnoho vykhovannia sportsmeniv boyovogo 

khortyngu [Methods of military-patriotic education of combat horting athletes]. Combat horting and activity of 

law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 713–732. Іrpin. 

713. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka vykladannia boyovoho khortyngu [Methods of teaching combat 

horting]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 890 p. 

714. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Gruschuk, V. L., Badiora, S. M. (2019). Metodyka vykladannia 

boyovogo khortyngu dlia studentiv ta kursantiv zakladiv vyschoi osvity pravookhoronnoi spryamovanosti 

[Methods of teaching combat horting for students and cadets of higher education institutions of law 

enforcement]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 11 (pp. 196–219). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

715. Yeromenko, E. A. (2019). Metodyka vykladannia boyovogo khortyngu na urotsi fszychnoi kultury. 7 klas 

[Methods of teaching combat horting in a physical education lesson. 7 class]. Ministry of Education and Science 

of Ukraine. 117 р. GS "WHF". 

716. Yeromenko, E. A. (2019). Metodyka vykladannia boyovogo khortyngu u zakladakh vyshchoi osvity 

[Methods of teaching combat horting in higher education institutions]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu. Issue 11 (pp. 147–163). Kyiv: Palyvoda A. V. 

717. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka vykladannia boyovogo khortyngu u zakladakh zahalnoi serednioi 

osvity [Methods of teaching combat horting in general secondary education institutions]. Monograph. 

Palyvoda A. V. 318 р. 

718. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka vykladannia boyovogo khortyngu u zakladakh osvity: monografia 

[Methods of teaching combat horting in education institutions: monograph]. K. : Palyvoda A. V. – 302 p. 

719. Yeromenko, E. A. (2020). Metodyka vykladannia khortyngu u spetsializovanykh navchalnykh zakladakh 

sportyvnoho profiliu [Methods of teaching horting in specialized sports schools]. Ministry of Youth and Sports 

of Ukraine. GS "NFBHU". 138 p. 

720. Yeromenko, E. A. (2020). Misiya boyovogo khortyngu yak vydu sportu і boyovogo mystetstvа [The 

mission of martial arts as a sport and martial art]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. Part 2. P. 852–867. Іrpin. 

721. Yeromenko, E. A. (2009). Mizhnarodna sportivna programa khortyngu [The international sports program 

of horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

722. Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Modernizatsia profesiyno-prykladnoi fizychnoi pidhotovky na 

osnovi boyovoho khortyngu [Modernization of professional and applied physical training on the basis of combat 

horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 287–296. Іrpin. 

723. Yeromenko, E. A. (2020). Modeliuvannia protsesu viyskovo-patriotychnoho vykhovannia shkoliariv, yaki 

zaymayutsia boyovym khortyngom [Modeling the process of military-patriotic education of schoolchildren 

engaged in combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 620–

638. Іrpin. 

724. Yeromenko, E. A., Fedorchenko, T. Y., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Moralno-

psykhologichne suprovodzhennia sportsmeniv boyovogo khortyngu v stresovykh sytuatsiyakh u protsesi zmagan 

[Moral and psychological support of combat horting athletes in stressful situations during competitions]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 139–146). Kyiv: Palyvoda A. V. 

725. Yeromenko, E. А. (2015). Natsionalna dytiacho-yunatska viiskovo-sportyvna hra «Khortynh-patriot» yak 

forma natsionalno-patriotychnoho ta fizychnoho vykhovannia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 

Ukrainy [National junior military sport game «Horting-patriot» as a form of national-patriotic and physical 

training of pupils in Ukrainian public schools]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 4 

(pp. 163–185). Kyiv: Palyvoda A. V. 

726. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A. (2020). 

Natsionalno-patriotychne tа fizychne vykhovannia shkoliariv, studentiv i kursantiv zasobamy boyovogo 

khortyngu [National-patriotic and physical education of schoolchildren, students and cadets by means of combat 

horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 263–273. Іrpin. 

727. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A. (2020). 

Natsionalnyi profesiyno-prukladnyi vyd sportu Ukrainy – boyovyi khortyng [The national professional and 



 

58 

 

applied sport of Ukraine is combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. 

Part 2. P. 38–52. Іrpin. 

728. Yeromenko, E. A. (2018). Navchalna prohrama fakultatyvu dlia uchniv starshykh klasiv «Boyovyi 

khortyng» [Elective curriculum for high school students «Combat Horting»]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 178–189). Kyiv: Palyvoda A. V. 

729. Yeromenko, E. A. (2012). Navchalna prohrama hurtkovoi (sektsiynoi) roboty Khortynh dlia uchniv 1–11 

klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The curriculum circle (sectional) of «Horting» for students of 1–

11 grades of secondary schools]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

730. Yeromenko, E. A. (2021). Navchalna programa sportyvnoi sektsii z khortyngu dlia uchniv 5–9 klasiv 

zakladiv zahalnoi serednioi osvity [Curriculum of the sports section of horting for students of 5-9 grades of 

general secondary education]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 127 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

731. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z boyovogo khortyngu dlia spetsializovanykh dytyacho-

yunatskykh shkil olimpiyskoho rezervu [Combat Horting Training Program for Specialized Children's and Youth 

Schools of the Olympic Reserve]. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 209 р. 

732. Yeromenko, E. А. (2020). Navchalna prohrama z boyovogo khortynhu dlya uchniv 1–11 klasiv zakladiv 

zagalnoi serednyoi osvity [Combat horting curriculum for students of grades 1–11 of general secondary 

education institutions]: training manual.– Kyiv: Palyvoda A. V. – p. 280. 

733. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z khortyngu dlia dytyacho-yunatskykh sportyvnykh shkil 

[Horting curriculum for children and youth sports schools]. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. 

Palyvoda A. V. 157 р. 

734. Yeromenko, E. А. (2012). Navchalna prohrama z khortynhu dlia pozashkilnykh navchalnykh zakladiv 

[Curriculum on Horting for out-of-school educational institutions]. Kyiv [in Ukrainian]. 

735. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z khortyngu dlia shkil vyshchoi sportyvnoi maysternosti 

[Horting curriculum for schools of higher sportsmanship]. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. 

Palyvoda A. V. 162 р. 

736. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z khortyngu dlia zakladiv vyschoi osvity [Horting 

curriculum for higher education institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 

58 p. 

737. Yeromenko, E. A. (2012). Navchalna prohrama z fizychnoi kultury dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh 

zakladiv: khortynh [Training Program of Physical Culture for secondary schools: horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

738. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z fizychnoi kultury dlia zakladiv zahalnoi serednioi 

osvity, 5–9 klasy. Variatyvnyi modul «Boyovyi khortyng» [Curriculum in physical culture for general secondary 

education, classes 5–9. Variable module "Combat Horting"]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS 

"NFBHU". 69 p. 

739. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z fizychnoi kultury dlia zakladiv zahalnoi serednioi 

osvity, 5–9, 10–11 klasy. Variatyvnyi modul «Boyovyi khortyng» [Curriculum in physical culture for general 

secondary education, classes 5–9, 10–11. Variable module "Combat Horting"]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. GS "NFBHU". 78 p. 

740. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalna programa z fizychnoi kultury dlia zakladiv zahalnoi serednioi 

osvity, 10–11 klasy. Variatyvnyi modul «Boyovyi khortyng» [Curriculum in physical culture for secondary 

schools, classes 10–11. Variable module "Combat Horting"]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS 

"NFBHU". 62 p. 

741. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalni normatyvy і programа vykladannia boyovogo khortyngu nа urotsi 

fizychnoi kultury dlia uchniv 10 klasiv [Training standards and the program of teaching combat horting in a 

physical education class for 10th grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 139 p. Kyiv: 

GS "NFBHU". 

742. Yeremenko, E. A. (2015). Navchalno-trenuvalna diialnist i samopidhotovka v policeyskomu hortynhu 

[Educational and training activities, selfpreparation in the police Horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i 

metodyka hortynhu. Issue 3 (pp. 113–123). Kyiv: Palyvoda A. V. 

743. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalno-trenuvalni zavdannia programy z boyovogo khortyngu dlia 

vykhovantsiv 14–15 rokiv zakladiv pozashkilnoi osvity [Educational and training tasks of the combat horting 

program for pupils aged 14–15 of out-of-school education institutions]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 155 p. Іrpin. 

744. Yeromenko, E. A. (2020). Navchalnyi material programy z boyovogo khortyngu zakladiv pozashkilnoi 

osvity dlia yunioriv 16–17 rokiv [Educational material of the program on combat horting of out-of-school 

educational institutions for juniors aged 16–17]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 155 p. Іrpin. 



 

59 

 

745. Yeromenko, E. A. (2020). Naukove obgruntuvannia psykholoho-pedagogichnykh vymoh vykhovannia 

fizychnoi kultury ta osnov zdorovya studentiv u protsesi zanyat boyovym khortynhom [Scientific substantiation 

of psychological and pedagogical conditions of education of physical culture and bases of health of students in 

the course of employment by fighting horting]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov 

University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): 

Sb. scientific works. – K .: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University. 

746. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A. (2020). 

Optymizatsia funktsionalnoi pidhotovky kursantiv tа spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv zа metodykamy 

boyovogo khortyngu [Optimization of functional training of cadets and law enforcement officers according to 

the methods of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 62–80. Іrpin. 

747. Yeromenko, E. A. (2021). Optymizatsia roboty dytyachoho gurtka «Boyovyi khortyng» dlia uchniv 

molodshogo shkilnogo viku 1–4 klasiv [Optimization of the work of the children's group "Combat Horting" for 

primary school students of grades 1-4]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 102 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

748. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia diyalnosti dytyachoho gurtka z boyovogo khortyngu 

[Organization of the activity of the children's circle on combat horting]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 80 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

749. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia dytyachoho gurtka z boyovogo khortyngu u zakladakh 

pozashkilnoi osvity dlia vykhovantsiv 5–7 rokiv [Organization of a children's circle on combat horting in out-of-

school educational institutions for pupils of 5–7 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 158 p. 

Іrpin. 

750. Yeromenko, E. A. (2019). Organizatsia i provedennia zanyat z boyovogo khortyngu na urotsi fszychnoi 

kultury. 11 klas [Organization and holding of combat horting classes in physical education lesson. 11 class]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 119 р. GS "WHF". 

751. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia navchalno-trenuvalnoi diyalnosti z boyovogo khortyngu u 

sportyvnomu klubi [Organization of educational and training activities in combat horting in a sports club]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 85 p. Іrpin. 

752. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia navchalno-vykhovnoi roboty pedagoga z boyovogo khortyngu u 

zakladi pozashkilnoi osvity [Organization of educational work of a teacher of combat horting in an out-of-school 

education institution]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 204 p. Іrpin. 

753. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu dlia uchniv 

molodshogo shkilnogo viku 1–2 klasiv [Organization of extracurricular classes in combat horting for primary 

school students of 1-2 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 94 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

754. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia sportyvnoi sektsii z boyovogo khortyngu u zakladi vyschoi osvity 

[Organization of a sports section on combat horting in a higher education institution]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. 107 p. Іrpin. 

755. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia trenuvalnoi diyalnosti z boyovoho khortyngu [Organization of 

training activities in combat horting]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. 

GS «NFBHU». 262 p. 

756. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia zaniat і metodyka vykladannia boyovogo khortyngu nа urotsi 

fizychnoi kultury dlia uchniv 9 klasiv [Organization of classes and methods of teaching combat horting in a 

physical education class for 9th grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 138 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

757. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia zaniat tа osnovy vykladannia boyovogo khortyngu nа urotsi 

fizychnoi kultury dlia uchniv 11 klasiv [Organization of classes and basics of teaching combat horting in a 

physical education class for 11th grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 139 p. Kyiv: 

GS "NFBHU". 

758. Yeromenko, E. A. (2019). Organizatsia zanyat z boyovogo khortyngu na urotsi fszychnoi kultury. 10 klas 

[Organization of combat horting classes in physical education lesson. 10 class]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. 119 р. GS "WHF". 

759. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia zaniat z boyovoho khortyngu, taktychnoi, vohnevoi ta fizychnoi 

pidhotovky spivrobitnykiv organiv vnutrishnikh sprav [Organization of classes on combat horting, tactical, fire 

and physical training of law enforcement officers]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. P. 415–427. Іrpin. 



 

60 

 

760. Yeromenko, E. A. (2020). Organizatsia zaniat z fizychnoi kultury z elementamy boyovogo khortyngu dlia 

shkoliariv 10–11 klasiv [Organization of physical education classes with elements of combat horting for students 

of 10–11 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 70 p. Іrpin. 

761. Yeromenko, E. A. (2020). Osnovnі pryntsypy provedennia pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu 

dlia shkoliariv 11 klasiv [Basic principles of extracurricular combat horting classes for 11th grade students]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 94 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

762. Yeromenko, E. A. (2018). Osnovopolozhni pryntsypy boyovogo khortyngu [Basic principles of combat 

horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 22–31). Kyiv: Palyvoda A. V. 

763. Yeromenko, E. A. (2020). Osnovy boyovogo khortyngu [Basics of combat horting]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 495 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

764. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Bondarchuk, V. V. (2020). Osnovy 

funktsionalnoi pidhotovky spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv zasobamy boyovogo khortyngu 

[Fundamentals of functional training of law enforcement officers by means of combat horting]. Combat horting 

and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 357–373. Іrpin. 

765. Yeromenko, E. A. (2020). Osnovy khortyngu [Basics of horting]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 482 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

766. Yeromenko, E. A. (2021). Osnovy pobudovy trenuvalnoho protsesu v boyovomu khortyngu 

[Fundamentals of building a training process in combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

596 p. Іrpin. 

767. Yeromenko, E. A. (2020). Osnovy provedennia navchalnykh zaniat z boyovogo khortyngu na urokakh 

fizychnoi kultury dlia uchniv 6–7 klasiv [Basics of conducting training sessions on combat horting in physical 

education lessons for students of 6–7 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 62 p. Іrpin. 

768. Yeromenko, E. A. (2020). Osnovy voinskoho zvychayu tа filosofske pidhruntya boyovogo khortyngu 

[Fundamentals of military custom and philosophical basis of combat horting]. Combat horting and activity of 

law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 514–538. Іrpin. 

769. Yeromenko, E. A. (2021). Osnovy vykladannia khortyngu v dytyacho-yunatskykh sportyvnykh shkolakh 

[Basics of teaching horting in children's and youth sports schools]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 148 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

770. Yeromenko, E. A. (2020). Osoblyvosti bazovoi psykholohichnoi pidhotovky spivrobitnykiv 

pravookhoronnykh orhaniv zasobamy boyovogo khortyngu [Features of basic psychological training of law 

enforcement officers by means of combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of 

Ukraine. Part 2. P. 139–155. Іrpin. 

771. Yeromenko, E. A. (2020). Osoblyvosti fizychnoi i psykhologichnoi pidgotovky ta formuvannia 

profesiynykh yakostei kursantiv I pratsivnykiv pravookhoronnykh organiv zasobamy boyovoho khortynhu 

[Features of physical and psychological training and formation of professional qualities of cadets and law 

enforcement officers by means of combat horting]. Protydiya Nezakonnomu peremischenniu tovariv v rayonakh 

zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl : tezy dop. nauk.-prakt. seminaru (15 travnia 2020 roku). Irpin. 

Universytet DFS Ukrainy. P. 39–42. 

772. Yeromenko, E. A. (2021). Osoblyvosti pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli dlia yunakiv ta 

divchat 17 rokiv [Features of extracurricular work on combat horting at school for boys and girls 17 years old]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 102 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

773. Yeromenko, E. A. (2020). Osoblyvosti provedennia gurtkovykh zaniat z boyovogo khortyngu dlia ditei u 

zakladakh pozashkilnoi osvity [Peculiarities of conducting group classes in combat horting for children in out-

of-school educational institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 142 p. Іrpin. 

774. Yeromenko, E. A. (2021). Osoblyvosti provedennia pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli 

dlia ditei 10 rokiv [Features of extracurricular work on combat horting at school for children 10 years old]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 119 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

775. Yeromenko, E. A. (2020). Osoblyvosti provedennia uroku fizychnoi kultury z elementamy boyovogo 

khortyngu dlia uchniv 7–8 klasiv [Features of conducting a physical education lesson with elements of combat 

horting for students of 7–8 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 69 p. Іrpin. 

776. Yeromenko, E. A. (2020). Osoblyvosti samovykhovannia v boyovomu khortyngu [Features of self-

education in combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 40–55. 

Іrpin. 

777. Yeromenko, E. A. (2021). Osoblyvosti tekhnikо-taktychnoi pidhotovky sportsmeniv boyovogo khortyngu 

vysokoi kvalifikatsii [Features of technical and tactical training of highly qualified combat horting athletes]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 466 p. Іrpin. 



 

61 

 

778. Yeromenko, E. A., Kuzora, I. V., Tishyn, A. V., Yeromenko, V. E., Vekhtiev, V. V. (2020). Osoblyvosti 

viyskovo-patriotychnoho vykhovannia sportsmeniv boyovogo khortyngu u zakladakh zahalnoi serednioi osvity 

[Peculiarities of military-patriotic education of combat horting athletes in general secondary education 

institutions]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 682–695. Іrpin. 

779. Yeromenko, E. A. (2020). Ozdorovchyi khortyng i metodyka vykladannia [Wellness horting and teaching 

methods]. Ministry of Finance of Ukraine. Palyvoda A. V. 323 р. 

780. Yeromenko, E. А., Ostrianska, O. A. (2013). Perspektyvnist i nastupnist u realizatsii zmistu z osnov 

zdorovoho sposobu zhyttia starshykh doshkilnykiv ta molodshykh shkoliariv (na prykladi programy «Khortyng 

dlia zdorovya, napolehlyvosti, zlagody dytyny») [Perspectives and continuity in the implementation of the 

content on the basics of a healthy lifestyle of older preschoolers and younger students (on the example of the 

program «Horting for health, perseverance, consent of the child»)]. Scientific journal of the National 

Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture 

(physical culture and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov 

University. – Issue. 13 (40). – P. 88–98. 

781. Yeromenko, E. A. (2020). Pidhotovka sportsmeniv boyovoho khortyngu [Training of combat horting 

athletes]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 55–63. Іrpin. 

782. Yeromenko, E. A. (2020). Pidvyshchennia spetsialnoi fizychnoi pidgotovlenosti sportsmeniv boyovogo 

khortyngu [Improving the special physical fitness of combat horting athletes]. Ministry of Education and Science 

of Ukraine. 434 p. Іrpin. 

783. Yeromenko, E. A. (2020). Pidvyshchennia taktychnoi pidgotovlenosti sportsmeniv u systemi boyovogo 

khortyngu [Improving the tactical training of athletes in the system of combat horting]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 456 p. Іrpin. 

784. Yeromenko, E. A. (2021). Planuvannia tа organizatsia pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli 

dlia ditei 10–11 rokiv [Planning and organization of extracurricular work on combat horting in school for 

children 10-11 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 119 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

785. Yeromenko, E. A. (2020). Planuvannia tа organizatsia pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu dlia 

uchniv serednyogo shkilnogo viku 7–8 klasiv [Planning and organization of extracurricular classes in combat 

horting for middle school students of 7-8 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 111 p. Kyiv: 

GS "NFBHU". 

786. Yeromenko, E. A. (2020). Pokaznyky zahalnoi fizychnoi hotovnosti sportsmeniv boyovogo khortyngu 

[Indicators of general physical fitness of combat horting athletes]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

292 p. Іrpin. 

787. Yeromenko, E. A. (2020). Ponyattia fizychnoi kultury osobystosti u systemi boyovoho khortyngu [The 

concept of physical culture of the individual in the system of combat horting]. Combat horting and activity of 

law enforcement bodies of Ukraine. P. 157–171. Іrpin. 

788. Yeromenko, E. A. (2018). Poyasna systema ta pidvyschennia kvalifikatsii sportsmeniv boyovogo 

khortyngu [Belt system and advanced training of combat horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 200–213). Kyiv: Palyvoda A. V. 

789. Yeromenko, E. А. (2013). Praktychnyi material programy khortynhu dlia vykhovannia napoleglyvosti u 

ditei 6–7 rokiv [Practical material of the horting program for education of persistence at children of 6-7 years]. 

Actual problems of physical culture and sports (IV scientific direction: health problems of different segments of 

the population): coll. Science. against DNDIFKiS. К. 2013. № 28 (3). 

790. Yeromenko, E. A. (2020). Pravomirnist zastosuvannia sluzhbovo-prykladnykh pryyomiv fizychnoho 

vplyvu systemy boyovoho khortyngu v ekstremalnykh umovakh sotsialnoho kharakteru u mezhakh neobkhidnoi 

samooborony [The legitimacy of the use of service-applied methods of physical influence of the combat horting 

system in extreme social conditions within the necessary self-defense]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. P. 95–110. Іrpin. 

791. Yeromenko, E. A. (2021). Problemy tа perspektyvy rozvytku boyovogo khortyngu v Ukraini [Problems 

and prospects of combat horting development in Ukraine]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 147 p. 

Kyiv: GS "NFBHU". 

792. Yeromenko, E. A. (2020). Programа dytyachogo gurtka z boyovogo khortyngu dlia vykhovantsiv 8–9 

rokiv zakladiv pozashkilnoi osvity [The program of the children's club on combat horting for pupils of 8-9 years 

of out-of-school educational institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 154 p. Іrpin. 

793. Yeromenko, E. A. (2020). Programа navchalno-trenuvalnoi roboty z boyovogo khortyngu zakladiv 

pozashkilnoi osvity dlia molodi 18–21 rik [The program of educational and training work on combat horting of 



 

62 

 

out-of-school education institutions for young people aged 18–21]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 158 p. Іrpin. 

794. Yeromenko, E. A. (2020). Programa navchalno-trenuvalnykh zanyat z boyovogo khortyngu dlia 

dytyachykh sportyvnykh sektsiy [Program of training sessions on combat horting for children's sports sections]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 72 p. 

795. Yeromenko, E. A. (2020). Programa navchalno-trenuvalnykh zaniat z khortyngu dlia dytyacho-

yunatskykh sportyvnykh shkil [Horting training program for children and youth sports schools]. Ministry of 

Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 146 р. 

796. Yeromenko, E. A. (2020). Programa navchalno-trenuvalnykh zaniat z khortyngu dlia shkil vyshchoi 

sportyvnoi maysternosti [Horting training program for schools of higher sportsmanship]. Ministry of Youth and 

Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 137 р. 

797. Yeromenko, E. A. (2020). Programa navchalno-trenuvalnykh zaniat z khortyngu dlia spetsializovanykh 

dytyacho-yunatskykh shkil olimpiyskoho rezervu [Horting training program for specialized children's and youth 

schools of the Olympic reserve]. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 135 р. 

798. Yeromenko, E. A. (2020). Programа osnovnoho rivnia navchannia z boyovogo khortyngu dlia 

vykhovantsiv 8–15 rokiv zakladiv pozashkilnoi osvity [The program of the basic level of training in combat 

horting for pupils of 8–15 years of out-of-school educational institutions]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 177 p. Іrpin. 

799. Yeromenko, E. A. (2020). Programа pochatkovogo rivnia drugogo roku navchannia з boyovogo 

khortyngu dlia vykhovantsiv 6–7 rokiv zakladiv pozashkilnoi osvity [The program of the initial level of the 

second year of training in combat horting for pupils of 6–7 years of out-of-school educational institutions]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 153 p. Іrpin. 

800. Yeromenko, E. A. (2020). Programа pochatkovogo rivnia navchannia pozaklasnykh zaniat z boyovogo 

khortyngu dlia shkoliariv 1 klasiv [The program of the initial level of training of extracurricular classes on 

combat horting for schoolchildren of 1 classes]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 87 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

801. Yeromenko, E. A. (2020). Programа pochatkovogo rivnia navchannia z boyovogo khortyngu u zakladakh 

pozashkilnoi osvity dlia ditei 5 rokiv [The program of the initial level of training in combat horting in out-of-

school educational institutions for children of 5 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 152 p. 

Іrpin. 

802. Yeromenko, E. A. (2021). Programa pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu u shkoli dlia ditei 6–

7 rokiv [Extracurricular work program on combat horting at school for children 6-7 years old]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 109 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

803. Yeromenko, E. A. (2020). Programа pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu pochatkovogo rivnia 

navchannia dlia shkoliariv 2 klasiv [The program of extracurricular classes on combat horting of the initial level 

of training for students of 2 classes]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 101 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

804. Yeromenko, E. A. (2020). Programа samostiynykh zaniat boyovym khortyngom dlia vykhovantsiv 

zakladiv pozashkilnoi osvity [The program of independent classes in combat horting for pupils of out-of-school 

educational institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 145 p. Іrpin. 

805. Yeromenko, E. A. (2020). Programа vykladannia boyovogo khortyngu nа urotsi fizychnoi kultury dlia 

uchniv 5 klasiv [The program of teaching combat horting in a physical education class for 5th grade students]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 137 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

806. Yeromenko, E. A. (2020). Programa z boyovogo khortyngu dlia spetsializovanykh navchalnykh zakladiv 

sportyvnoho profilyu [Combat horting program for specialized sports schools]. Ministry of Youth and Sports of 

Ukraine. GS "NFBHU". 212 р. 

807. Yeromenko, E. A. (2020). Programa zaniat z khortyngu dlia spetsializovanykh navchalnykh zakladiv 

sportyvnoho profilyu [Horting program for specialized sports schools]. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. 

GS "NFBHU". 142 р. 

808. Yeromenko, E. A. (2020). Programnyi material dlia provedennia urokiv fizychnoi kultury za metodykoyu 

boyovogo khortyngu z uchniamy 9–10 klasiv [Program material for physical education lessons according to the 

method of combat horting with students of 9–10 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 66 p. 

Іrpin. 

809. Yeromenko, E. A. (2021). Programuvannia pozaklasnoi roboty v shkoli z boyovogo khortyngu dlia 

yunakiv ta divchat 14 rokiv [Programming extracurricular activities at the school of combat horting for boys and 

girls 14 years old]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 122 p. Kyiv: GS "NFBHU". 



 

63 

 

810. Yeromenko, E. A. (2020). Provedennia urokiv fizychnoi kultury z elementamy boyovogo khortyngu dlia 

uchniv 5–6 klasiv [Conducting physical education lessons with elements of combat horting for students of 5–6 

grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 62 p. Іrpin. 

811. Yeromenko, E. A. (2019). Provedennia zanyat z boyovogo khortyngu na urotsi fszychnoi kultury. 8 klas 

[Conducting combat horting classes in a physical education lesson. 8 class]. Ministry of Education and Science 

of Ukraine. 118 р. GS "WHF". 

812. Yeromenko, E. A. (2020). Pryntsypy organizatsii pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu dlia 

shkoliariv 10 klasiv [Principles of organizing extracurricular classes in combat horting for students of 10th 

grade]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 88 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

813. Yeromenko, Е. А. (2009). Рryntsypy vykonannia y metodyka vyvchennia bazovykh tekhnichnykh 

elementiv khortynhu [Principles of implementation and methodology of teaching the basic technical elements of 

horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

814. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A., Tishyn, A. V. (2020). 

Pryntsypy zastosuvannia prukladnykh pryyomiv boyovogo khortyngu spivrobitnykamy pravookhoronnykh 

orhaniv [Principles of application of applied methods of combat horting by law enforcement officers]. Combat 

horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 254–263. Іrpin. 

815. Yeromenko, E. A. (2020). Psykhichni protsesy v boyovomu khortyngu [Mental processes in combat 

horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 63–72. Іrpin. 

816. Yeromenko, E. A. (2020). Psykhologia boyovogo khortyngu [Psychology of combat horting]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 164 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

817. Yeromenko, E. A. (2020). Psykhologichna pidhotovka sportsmena boyovoho khortyngu [Psychological 

training of a combat horting athlete]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 

159 p. 

818. Yeromenko, E. A. (2020). Psykholohichne zabezpechennia vysokykh sportyvnykh dosiagnen u boyovomu 

khortyngu [Psychological support of high sports achievements in combat horting]. Combat horting and activity 

of law enforcement bodies of Ukraine. P. 171–185. Іrpin. 

819. Yeromenko, E. A. (2021). Realizatsia programy pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli dlia 

ditei 7 rokiv [Implementation of the program of extracurricular work on combat horting at school for children 7 

years old]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 109 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

820. Yeromenko, E. A. (2020). Robocha programa fizkulturno-ozdorovchykh zanyat z boyovogo khortyngu 

dlia ditei [Working program of physical culture and health classes on combat horting for children]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 67 p. 

821. Yeromenko, E. A. (2020). Robocha programa fizkulturno-ozdorovchykh zanyat z boyovogo khortyngu 

dlia riznykh grup naselennia [Working program of physical culture and health-improving classes on combat 

horting for different groups of the population]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 

59 p. 

822. Yeromenko, E. A. (2020). Robocha programa navchalno-trenuvalnykh zanyat z boyovogo khortyngu 

[Working program of training sessions on combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS 

"NFBHU". 84 p. 

823. Yeromenko, E. A. (2020). Rozvytok boyovogo khortyngu v pozashkilniy osviti [Development of combat 

horting in out-of-school education]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 537 p. Іrpin. 

824. Yeromenko, E. A., Bila, V. R., Borovets, N. O., Butok, O. V., Derkach, O. V. (2020). Rozvytok 

fizychnykh yakostei spivrobitnykiv pravookhoronnykh orhaniv u protsesi zaniat boyovym khortyngom 

[Development of physical qualities of law enforcement officers in the process of combat horting]. Combat 

horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 306–321. Іrpin. 

825. Yeromenko, E. A. (2020). Samozakhyst yak osnova boyovogo khortyngu [Self-defense as the basis of 

combat horting]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 214–226. Іrpin. 

826. Yeromenko, E. (2020). Scientific substantiation of the psychological and pedagogical conditions of 

education of physical culture and fundamentals of students’ health in the process of combat horting. Scientific 

Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of 

Physical Culture (physical Culture and Sports), (3(123), 47-56. https://doi.org/10.31392/NPU-

nc.series15.2020.3(123).09. 

827. Yeromenko, E. (2020). Scientific substantiation of the psychological and pedagogical conditions of 

education of physical culture and fundamentals of students' health in the process of combat 

horting. … Dragomanov University. Series 15. Scientific and … 



 

64 

 

828. Yeromenko, E. (2019). Significance of physical culture values and basic health for students and cadets 

engaged in Combat Horting. Scientific journal of MP Dragomanov National Pedagogical University: Vol. 15. 

Issue 11 (119) (pp. 71-79). Kyiv:MP Dragomanov National Pedagogical University. 

829. Yeromenko, E. A. (2021). Sportyvnа diyalnist u systemi boyovogo khortyngu [Sports activities in the 

system of combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 523 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

830. Yeromenko, E. A. (2021). Sportyvna sektsia z khortyngu. Navchalna programa dlia uchniv 10–11 klasiv 

zakladiv zahalnoi serednioi osvity [Horting sports section. Curriculum for students of 10-11 grades of general 

secondary education]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 102 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

831. Yeromenko, E. A. (2020). Sportyvne trenuvannia v boyovomu khortyngu [Sports training in combat 

horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 141 p. Іrpin. 

832. Yeromenko, E. A. (2021). Sportyvnо-psdgotovcha skladova systemy boyovogo khortyngu [Sports and 

training component of the combat horting system]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 400 p. Kyiv: 

GS "NFBHU". 

833. Yeromenko, E. A. (2019). Statut Mizhnarodnoi hromadskoi organizatsii "Mizhnarodnа Federatsia 

Khortyngu" [Charter of the International Non-Governmental Organization "International Horting Federation"]. 

Ministry of Justice of Ukraine (July 6, 2009). Kyiv. 25 p. 

834. Yeromenko, E. A. (2019). Statut Vseukrainskoi hromadskoi organizatsii "Ukrainska Federatsia 

Khortyngu" [Charter of the All-Ukrainian public organization "Ukrainian Horting Federation"]. Ministry of 

Justice of Ukraine (March 25, 2009). Kyiv. 25 p. 

835. Yeromenko, E. A. (2020). Strategichne upravlinnia rozvytkov boyovogo khortyngu v Ukraini [Strategic 

management of combat horting development in Ukraine]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 141 p. 

Kyiv: GS "NFBHU". 

836. Yeromenko, E. A. (2021). Struktura programy pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli dlia 

ditei 13–14 rokiv [The structure of the program of extracurricular activities in combat horting at school for 

children 13-14 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 122 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

837. Yeromenko, E. A. (2021). Struktura programy sportyvnoi sektsii z boyovogo khortyngu dlia zdobuvachiv 

vyschoi osvity [The structure of the program of the sports section on combat horting for graduates]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 255 p. Іrpin. 

838. Yeromenko, E. A. (2021). Struktura programy tа organizatsia pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v 

shkoli dlia ditei 12 rokiv [The structure of the program and the organization of extracurricular work on combat 

horting in school for children 12 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 122 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

839. Yeromenko, E. A. (2021). Struktura programy zaniat z khortyngu dlia zdobuvachiv vyschoi osvity [The 

structure of the program of horting classes for higher education]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

64 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

840. Yeromenko, E. A., Boltivets, S. І., Sulima, І. V., Yeromenko, V. E. (2017). Sylova pidgotovka shkoliariv 

14–17 rokiv na urokakh fizychnoi kultury z elementamy boyovogo khortyngu [Strength training of 

schoolchildren aged 14–17 in physical education lessons with elements of combat horting]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 158–165). Kyiv: Palyvoda A. V. 

841. Yeromenko, E. A. (2020). Systema fizychnoho vykhovannia osobystosti v boyovomu khortyngu [The 

system of physical education of the individual in combat horting]. Monograph: Ministry of Education and 

Science of Ukraine. GS "NFBHU". 461 р. 

842. Yeromenko, E. A. (2017). Systema fizychnoho vykhovannia sportsmeniv boyovogo khortyngu [The 

system of physical education of combat horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka 

khortyngu. Issue 8 (pp. 187–205). Kyiv: Palyvoda A. V. 

843. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Paranytsia, S. P. (2020). Systema 

fizychnogo vykhovannia studentiv i kursantiv za prohramoyu boyovogo khortyngu [The system of physical 

education of students and cadets according to the program of combat horting]. Combat horting and activity of 

law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 373–384. Іrpin. 

844. Yeromenko, E. A. (2021). Systema obliku trenuvalnykh navantazhen u boyovomu khortyngu [Training 

load accounting system in combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 466 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

845. Yeromenko, E. A. (2021). Systema prysvoyennia stupeniv boyovogo khortyngu [System of assignment of 

degrees of combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 188 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

846. Yeromenko, E. A. (2020). Taktychna pidhotovka sportsmena boyovoho khortyngu [Tactical training of a 

combat horting athlete]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 455 p. 



 

65 

 

847. Yeromenko, E. A. (2020). Taktyka boyovogo khortyngu [Combat horting tactics]. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 462 p. Іrpin. 

848. Yeromenko, E. A. (2020). Taktyka і strategiya boyovogo khortyngu [Tactics and strategy of combat 

horting]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. 464 p. Іrpin. 

849. Yeromenko, E. A. (2020). Taktyka povodzhennia zi zbroyeyu za metodykoyu boyovogo khortyngu 

[Tactics of handling weapons according to the method of combat horting]. Tactics of weapons handling 

(November 6, 2020): Ministry of Finance of Ukraine. Irpin. P. 27–31. 

850. Yeromenko, E. A. (2020). Tekhnichna pidhotovka sportsmena boyovoho khortyngu [Technical training of 

a combat horting athlete]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 652 p. 

851. Yeromenko, E. A. (2020). Tekhnika boyovogo khortyngu [Combat horting technique]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 653 p. Іrpin. 

852. Yeromenko, E. A. (2020). Tekhnologiya navchalno-trenuvalnoi roboty pedagoga u systemi boyovogo 

khortyngu [Technology of educational and training work of a teacher in the system of combat horting]. Ministry 

of Education and Science of Ukraine. 269 p. Іrpin. 

853. Yeromenko, E. A. (2021). Tematychne planuvannia pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli 

dlia ditei 13 rokiv [Thematic planning of extracurricular work on combat horting at school for children 13 years 

old]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 122 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

854. Yeromenko, E. A. (2020). Teoretychna pidhotovka sportsmena boyovoho khortyngu [Theoretical training 

of a combat horting athlete]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 490 p. 

855. Yeromenko, E. A. (2021). Teoretykо-metodychna kompetentnist trenerа-vykladachа z boyovogo 

khortyngu [Theoretical and methodological competence of a trainer-teacher in combat horting]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 506 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

856. Yeromenko, E. A. (2020). Teoretyko-metodychni osnovy vykladannia khortyngu u zakladakh vyschoi 

osvity [Theoretical and methodological bases of teaching horting in higher education institutions]. Monograph: 

Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 690 р. 

857. Yeromenko, E. А. (2014). Teoria і metodyka khortyngu [Theory and Methods of Horting]. – Kyiv: 

Palyvoda A. V. p. 450. 

858. Yeromenko, E. A. (2020). Teoriya i praktyka fizychnoi pidhotovky sportsmeniv boyovogo khortyngu 

[Theory and practice of physical training of combat horting athletes]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 393 p. Іrpin. 

859. Yeromenko, E. A. (2021). Trenuvalni zasoby systemy boyovogo khortyngu [Training means of combat 

horting system]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 668 p. Іrpin. 

860. Yeromenko, E. A. (2020). Trenuvalni zavdannia program z boyovogo khortyngu dlia vykhovantsiv 12–13 

rokiv zakladiv pozashkilnoi osvity [Training tasks of the combat horting program for pupils of 12–13 years of 

out-of-school educational institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 155 p. Іrpin. 

861. Yeromenko, E. A. (2019). Trenuvannia sportsmeniv boyovogo khortyngu na etapi pidhotovky do 

golovnykh zmahan [Training of combat horting athletes at the stage of preparation for the main competitions]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 11 (pp. 251–260). Kyiv: Palyvoda A. V. 

862. Yeromenko, E. A. (2009). Тrenuvannia v khortynhu [Training in Horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

863. Yeromenko, E. A. (2014). Viiskovo-patriotychna prohrama ta prykladnui khortunh [Military-patriotic 

program and applied Horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu. Issue 1 (pp. 10–19). Kyiv: 

Palyvoda. 

864. Yeromenko, E. A. (2021). Udoskonalennia profesiynykh kompetentnоstei trenerа-vykladachа z boyovogo 

khortyngu [Improving the professional competencies of a coach-teacher in combat horting]. Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 274 p. Іrpin. 

865. Yeromenko, E. A., Cmeliuk, V. V., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A., Tishyn, A. V. (2020). 

Upravlinnia і kontrol u protsesi zaniat boyovym khortyngom kursantiv pravookhoronnykh spriamovanostei 

[Management and control in the process of combat horting of law enforcement cadets]. Combat horting and 

activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 422–438. Іrpin. 

866. Yeromenko, E. A., Kukushkin, К. M. (2020). Viyskovo-patriotychne vykhovannia starshoklasnykiv 

zasobamy boyovogo khortyngu : monografia [Military-patriotic education of high school students by means of 

combat horting: monograph]. К. : Palyvodа А. V., 2020. 1110 p. 

867. Yeromenko, E. А. (2013). Vospitanie nastoychivosti u detei 6–7 let v protsesse zaniatiy khortingom 

[Education of persistence in children of 6–7 years in the process of horting] Siberian Pedagogical Journal: 

scientific periodical. Novosibirsk. № 6. Р. 209–213. 



 

66 

 

868. Yeromenko, Е., Chybisov, V., Hovorukha, O., & Reiderman, Yu. (2015). Vplyv zdorovia na 

biomekhanichni pokaznyky sertsia sportsmeniv vyshchoi kvalifikatsii za rezultatamy danykh ekhokardiohrafii 

[The impact on health indicators biomechanical heart sportsmen of high qualification on the results of 

echocardiography data]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu. Issue 4 (pp. 92–103). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

869. Yeromenko, E. A. (2020). Vprovadzhennia boyovogo khortyngu u systemu spetsializovanykh 

navchalnykh zakladiv sportyvnoho profiliu [Introduction of combat horting in the system of specialized 

educational institutions of sports profile]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 216 p. Іrpin. 

870. Yeromenko, E. A. (2020). Vprovadzhennia boyovogo khortyngu u systemu zakladiv pozashkilnoi osvity 

[Introduction of combat horting in the system of out-of-school education institutions]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. 539 p. Іrpin. 

871. Yeromenko, E. A. (2021). Vprovadzhennia dytyachoho gurtka z boyovogo khortyngu dlia molodshykh 

shkoliariv u zakladi zahalnoi serednioi osvity [Introduction of a children's circle on combat horting for junior 

schoolchildren in a general secondary education institution]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

102 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

872. Yeromenko, E. A., Bila, V. R., Gryshchuk, V. L., Bukhtiyarov, O. A., Tishyn, A. V. (2020). 

Vprovadzhennia navchalnoi dystsypliny «Boyovyi khortyng» u system osvity Ukrainy [Introduction of the 

discipline "Combat Horting" in the education system of Ukraine]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 101–126. Іrpin. 

873. Yeromenko, E. A. (2017). Vsesvitnie ukrainske zemliatstvo ta diaspora u spryianni rozvytku boyovogo 

khortyngu [World Ukrainian fellowship and diaspora in promoting the development of combat horting]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 56–79). Kyiv: Palyvoda A. V. 

874. Yeromenko, E. A. (2019). Vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovya studentiv u protsesi zaniat 

boyovym hortynhom [Education of physical culture and basics of students' health in the process of combat 

horting] Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and 

pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing 

house of National Pedagogical Dragomanov University, 2019. – Issue. 10 (118) 19. – P. 49–56. 

875. Yeromenko, E., А. (2016). Vykhovannia napolehlyvosti u shkoliariv 6–7 rokiv u protsesi zaniat 

hortynhom [Education of persistence in 6–7-year-old schoolchildren during horting training]. (PhD abstract 

dissertation, Kyiv). 

876. Yeromenko, E. А. (2016). Vykhovannia napolehlyvosti u shkoliariv 6–7 rokiv u protsesi zaniat 

hortynhom [Education of persistence in 6–7-year-old schoolchildren during horting training]. (PhD dissertation, 

Kyiv). 

877. Yeromenko, E. A. (2020). Vykhovannia voliovykh yakostei osobystosti u protsesi zaniat boyovym 

khortyngom [Education of strong-willed qualities of personality in the process of combat horting]. Combat 

horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 138–157. Іrpin. 

878. Yeromenko, E. A. (2018). Vykhovna systema boyovogo khortyngu [Educational system of combat 

horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 161–177). Kyiv: Palyvoda A. V. 

879. Yeromenko, E. A. (2020). Vykhovnyi potentsial boyovoho khortyngu [Educational potential of combat 

horting]. Monograph: Ministry of Education and Science of Ukraine. GS «NFBHU». 360 p. 

880. Yeromenko, E. A. (2017). Vykhovnyi potentsial ta filosofska osnova boyovogo khortyngu [Educational 

potential and philosophical basis of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. 

Issue 8 (pp. 147–157). Kyiv: Palyvoda A. V. 

881. Yeromenko, E. A. (2019). Vykladannia boyovogo khortyngu na urotsi fszychnoi kultury. 6 klas [Teaching 

combat horting in a physical education lesson. 6 class]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 118 р. 

GS "WHF". 

882. Yeromenko, E. A. (2021). Vykladannia boyovogo khortyngu u programi pozaklasnoi roboty v shkoli dlia 

yunakiv ta divchat 16–17 rokiv [Teaching combat horting in the program of extracurricular activities at school 

for boys and girls aged 16-17]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 120 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

883. Yeromenko, E. A. (2020). Vykladannia khortyngu u spetsializovanykh dytyacho-yunatskykh shkolakh 

olimpiyskoho rezervu [Teaching horting in specialized children's and youth schools of the Olympic reserve]. 

Monograph: Ministry of Youth and Sports of Ukraine. GS "NFBHU". 142 р. 

884. Yeromenko, E. A. (2020). Vykorystannia elementiv tekhniky boyovogo khortyngu na urotsi fizychnoi 

kultury v shkoli [The use of elements of combat horting technique in a physical education class at school]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 85 p. Іrpin. 



 

67 

 

885. Yeromenko, E. A. (2020). Vymogy programy pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu dlia shkoliariv 

3 klasiv [Requirements of the program of extracurricular classes in combat horting for students of 3rd grade]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 103 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

886. Yeromenko, E. A. (2019). Vytoky ta istoria rozvytku boyovogo khortyngu v Ukraini i za kordonom 

[Origins and history of combat horting in Ukraine and abroad]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka 

khortyngu: Issue 11 (pp. 55–70). Kyiv: Palyvoda A. V. 

887. Yeromenko, Е. А. (2009). Working program of training sessions on horting / К.: Nat. University of 

Physical Education and Sports of Ukraine. 49 p. 

888. Yeromenko, Е. А. (2009). Working program of physical culture and health classes in horting / К.: Nat. 

University of Physical Education and Sports of Ukraine. 23 p. 

889. Yeromenko, Е. А. (2009). Working program of physical culture and health classes in horting for children / 

К.: Nat. University of Physical Education and Sports of Ukraine. 32 p. 

890. Yeromenko, E. A. (2019). Zabezpechennia navchalnо-trenuvalnoho protsesu z boyovogo khortyngu dlia 

ditei [Providing a training process for combat horting for children]. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. GS "WHF". 116 p. 

891. Yeromenko, E. A. (2020). Zagalna programа praktychnykh zaniat zі spetsialnoi fizychnoi pidhotovky 

sportsmeniv boyovogo khortyngu [General program of practical classes on special physical training of combat 

horting athletes]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 467 p. Іrpin. 

892. Yeromenko, E. A. (2016). Zasady formuvannya tsinnostei zdorovogo zhyttya uchnivskoi ta studentskoi 

molodi zasobamy khortyngu [Principles of forming the values of a healthy life of pupils and students by means 

of horting] Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and 

pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing 

house of National Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 10 (80) 16. P. 38–44. 

893. Yeromenko, E. А., Ostrianska, O. A. (2013). Zasoby formuvannia mizhosobystisnoi zlagody u 

vykhovantsiv 5–6 rokiv u protsesi zanyat khortyngom [Means of forming interpersonal harmony in pupils 5-6 

years old in the process of horting]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris 

No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific 

works. – K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 14 (41) 13. – P. 54–61. 

894. Yeromenko, E. A. (2020). Zasoby trenuvannia v boyovomu khortyngu [Means of training in combat 

horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 267 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

895. Yeromenko, E. A. (2020). Zastosuvannia elementiv boyovogo khortyngu na urokakh fizychnoi kultury 

dlia shkoliariv 8–9 klasiv [Application of elements of combat horting in physical education lessons for students 

of 8–9 grades]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 64 p. Іrpin. 

896. Yeromenko, E. A. (2020). Zastosuvannia spivrobitnykаmy politsii pryyomiv boyovogo khortyngu pry 

zatrymanni zlochyntsiv [The use of combat horting techniques by police officers when apprehending criminals]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 477–493. Іrpin. 

897. Yeromenko, E. A. (2020). Zavdannia i prognozovanyi rezultat realizatsii navchalnoi programy z 

boyovogo khortyngu dlia zakladiv pozashkilnoi osvity [Tasks and projected result of the combat horting training 

program for out-of-school education institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 210 p. Іrpin. 

898. Yeromenko, E. A. (2020). Zavdannia programy pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu osnovnogo 

rivnia navchannia dlia shkoliariv 4 klasiv [Tasks of the program of extracurricular classes on combat horting of 

the basic level of training for pupils of 4 classes]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 108 p. Kyiv: 

GS "NFBHU". 

899. Yeromenko, E. A. (2021). Zbirka program z boyovogo khortyngu [Collection of programs on combat 

horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 183 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

900. Yeromenko, E. A. (2020). Zbirnyk navchalnykh program z khortyngu [Collection of training programs on 

horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. GS "NFBHU". 237 p. 

901. Yeromenko, E. A. (2021). Zdiysnennia pozaklasnoi roboty v shkoli z boyovogo khortyngu dlia ditei 8–

9 rokiv [Implementation of extracurricular activities in the school of combat horting for children 8-9 years]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 115 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

902. Yeromenko, E. A. (2020). Zmist і metodyka provedennia zaniat z boyovogo khortyngu nа urotsi fizychnoi 

kultury dlia uchniv 6 klasiv [Content and methods of conducting combat horting classes in a physical education 

class for 6th grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 138 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

903. Yeromenko, E. A. (2020). Zmist, formy i metody provedennia zaniat z boyovogo khortyngu nа urotsi 

fizychnoi kultury dlia uchniv 8 klasiv [Content, forms and methods of conducting combat horting classes in a 



 

68 

 

physical education class for 8th grade students]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 138 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

904. Yeromenko, E. A. (2021). Zmist programy pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v shkoli dlia ditei 

6 rokiv [Contents of the program of extracurricular work on combat horting in school for children 6 years old]. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 109 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

905. Yeromenko, E. A. (2020). Zmist programy pozaklasnykh zaniat z boyovogo khortyngu osnovnogo rivnia 

navchannia dlia shkoliariv 5 klasiv [The content of the program of extracurricular classes in combat horting of 

the basic level of education for students of 5th grade]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 111 p. 

Kyiv: GS "NFBHU". 

906. Yeromenko, E. A. (2021). Zmist programy ta organizatsia pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v 

shkoli dlia ditei 9 rokiv [The content of the program and the organization of extracurricular work on combat 

horting in school for children 9 years old]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 116 p. Kyiv: GS 

"NFBHU". 

907. Yeromenko, E. A. (2021). Zmistovyi material programy pozaklasnoi roboty z boyovogo khortyngu v 

shkoli dlia ditei 8 rokiv [Content material of the program of extracurricular work on combat horting at school for 

children of 8 years]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 115 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

908. Yeromenko, E. A. (2019). Znachymist tsinnostei fizychnoi kultury ta osnov zdorovya dlya shkolyariv i 

kursantiv, yaki zaymayutsia boyovym hortynhom [Importance of values of physical culture and bases of health 

for schoolboys and cadets who are engaged in combat horting] Scientific journal of the National Pedagogical 

Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture 

and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University, 2019. 

– Issue. 11 (119) 19. – P. 71–79. 

909. Yeromenko, V. E., Yeromenko, E. A. (2019). Medychne obslugovuvannia sportyvnykh zmahan z 

boyovogo khortyngu ta medyko-pedagogichnyi control za stanom zdorovya uchasnykiv [Medical service of 

sports competitions in combat horting and medical and pedagogical control over the state of health of 

participants]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 11 (pp. 232–250). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

910. Yeromenko, V. E., Yeromenko, E. A., Ilnytskyi, I. R., Kiblitskyi, R. V., Karasevych, S. A. (2020). 

Medychni і fiziolohichni pokaznyky samokontroliu studentiv u protsesi trenuvannia z boyovogo khortyngu 

[Medical and physiological indicators of students' self-control in the process of training in combat horting]. 

Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 550–564. Іrpin. 

911. Yeromenko, V. E., Yeromenko, E. A. (2020). Medychnyi kontrol zmahalnoi diyalnosti z boyovoho 

khortyngu [Medical control of competitive activity in combat horting]. Combat horting and activity of law 

enforcement bodies of Ukraine. P. 195–215. Іrpin. 

912. Yeromenko, V. E. (2017). Profilaktyka osnovnykh stomatologichnykh zakhvoryuvan u khortyngistiv 

dytjacho-yunatskogo viku [Preventive care of major dental diseases among young and adolescent Horting 

athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu: Issue 7 (pp. 38–47). Kyiv: Palyvoda A. V. 

913. Yeromenko, V. Е., Yeromenko, M. О., Yeromenko, E. A. (2020). Profilaktyka stomatolohichnykh 

zakhvoryuvan pratsivnykiv pravookhoronnykh organiv u period vykonannia sluzhbovo-boyovykh zavdan 

[Prevention of dental diseases of law enforcement officers during the performance of combat missions]. 

Protydiya Nezakonnomu peremischenniu tovariv v rayonakh zdiysnennia Operatsii obyednanykh syl : tezy dop. 

nauk.-prakt. seminaru (15 travnia 2020 roku). Irpin. Universytet DFS Ukrainy. P. 79–86. 

914. Yeromenko, V. Е., Yeromenko, E. A. (2017). Stomatolohichne zdorovya ditei ta molodi yak chynnyk 

sportyvnykh uspikhiv u boyovomu khortyngu [Dental health of children and youth as a factor of sports success 

in combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 8 (pp. 96–111). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

915. Yeromenko, V. E., Yeromenko, E. A., Ilnytskyi, I. R. (2020). Stomatolohichne zdorovya sportsmeniv 

boyovogo khortyngu [Dental health of combat horting athletes]. Combat horting and activity of law enforcement 

bodies of Ukraine. Part 2. P. 288–306. Іrpin. 

916. Yeromenko, E. A. (2021). Zagalna kharakterystyka sportyvnogo trenuvannia v boyovomu khortyngu 

[General characteristics of sports training in combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 

519 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

917. Yeromenko, V. E., Yeromenko, E. A. (2018). Zasoby profilaktyky osnovnykh stomatologichnykh 

zakhvoryuvan u studentiv, kursantiv, sportsmeniv boyovogo khortyngu ta spivrobitnykiv pravookhoronnykh 

orhaniv [Means of prevention of major dental diseases in students, cadets, combat horting athletes and law 



 

69 

 

enforcement officers]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu. Issue 9 (pp. 116–126). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

918. Yeromenko, E. A. (2021). Zasoby navchannia v boyovomu khortyngu [Means of training in combat 

horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 519 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

919. Yeromenko, E. A. (2021). Zasoby vyvchennia pryyomiv boyovogo khortyngu [Means of studying the 

techniques of combat horting]. Ministry of Education and Science of Ukraine. 663 p. Іrpin. 

920. Yeromenko, E. A. (2021). Zavdannia tа zmist pidhotovky ditei і molodi zasobamy boyovogo khortyngu 

[Tasks and content of training children and youth by means of combat horting]. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. 428 p. Kyiv: GS "NFBHU". 

921. Vekhtiev, V. V., Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Boyovyi khortyng u viyskovomu mystetstvi 

[Martial horting in martial arts]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. 

P. 827–840. Іrpin. 

922. Zubaliy, N. P., Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2017). Psykhologichni ta sotsialni 

osnovy vykhovannia osobystosti u systemi boyovogo khortyngu [Psychological and social bases of personality 

education in the system of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 

122–129). Kyiv: Palyvoda A. V. 

923. Zverev, А. V., Yeromenko, E. A., Tishyn, A. V. (2020). Boyovyi khortyng u metodykakh vdoskonalennia 

sylovykh yakostei sportsmeniv riznykh vikovykh grup [Combat horting in methods of improving the strength of 

athletes of different ages]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. Part 2. P. 593–

603. Іrpin. 

924. Zverev, A. V., Yeromenko, E. A., Tymchyk, M. V., Tishyn, A. V. (2020). Boyovyi khortyng yak zasib 

profesiyno-prykladnoi fizychnoi pidhotovky studentiv i kursantiv pravookhoronnykh spetsialnostei [Combat 

horting as a means of professional and applied physical training of students and cadets of law enforcement 

specialties]. Combat horting and activity of law enforcement bodies of Ukraine. P. 385–399. Іrpin. 



 

70 

 

ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

ОПИТУВАЛЬНИК БАТЬКІВ УЧНІВ 

ЩОДО ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ ХОРТИНГОМ 
 

1.  Чи є батько, мама, дідусь, бабуся, брат, сестра прикладом для дітей 

стосовно занять спортом? 

2.  Який зміст виховання учнів у процесі занять бойовим хортингом і 

рухливими іграми з елементами бойового хортингу Ви хотіли б упроваджувати в 

сім’ях? 

3.  У чому проявляються вольові зусилля батьків у повсякденному житті?  

4.  Чи доводять батьки розпочату справу до логічного кінця в побуті? 

5.  Чи знають батьки бажання й потреби своїх дітей щодо реалізації потреби 

в русі й в рухливих іграх? 

6.  Які сучасні форми й методи виховання школярів знають батьки і як 

правильно їх підбирають для своїх дітей? 

7.  Які сучасні спортивно-масові заходи Ви знаєте й використовуєте у 

вільний час з дітьми? 

8.  Якими вольовими й фізичними якостями має володіти наполеглива 

дитина? 

9.  Чи знають батьки, як боротися з дитячою непокорою, капризами й 

небажанням виконувати доручення? 

10.  Чи знають батьки, якими знаннями мають оволодіти учні під час 

виховання в них вольових якостей?  

11.  Які доручення є посильними для учнів у процесі позакласної роботи? 

12.  Які фізичні навантаження допустимі для школярів даного віку? 

13.  Як часто Ви враховуєте думку й бажання своїх дітей? 

14.  Ваше ставлення до українського виду єдиноборства бойовий хортинг? 

15.  Чи визнаєте Ви власні помилки, допущені в роботі з дітьми, і яким 

чином їх виправляєте? 

16.  Які потреби виникають у батьків у процесі проведення виховної та 

спортивно-масової роботи в домашніх умовах? 

17.  Як впливають родинні стосунки на виховання учнів у процесі занять 

бойовим хортингом? 

18.  Яке Ваше ставлення до спортивно-масової роботи, занять з бойового 

хортингу та рухливих ігор з елементами бойового хортингу? 

19.  Яких вимог Ви дотримуєтеся у процесі організації домашнього дозвілля 

й чи доводите розпочату справу до кінця?  

20. Які рухливі ігри з елементами бойового хортингу Ви використовуєте в 

домашніх умовах? 

21. Чого Ви хотіли б досягти в процесі виховання учнів? 
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Додаток 2 

 

ЕКСПРЕС-КОМПЛЕКСИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ РІЗНИХ ГРУП М'ЯЗІВ 

 

I. Комплекс – загальнорозвивальні вправи для підготовки юного 

спортсмена бойового хортингу до навантаження або розминка 

Організму юнака або дівчини потрібне переналаштування на новий ритм 

роботи. Дамо можливість їм зробити це легко і гармонійно за допомогою 

нескладних фізичних вправ. 

Вправа 1. Вихідне положення (В. П.) – ноги на ширині плечей, руки за 

спиною схресно, діставши ліктів кистями. 

1–2 – нахил голови вліво; 

3–4 – В. П.; 

5–6 – нахил голови вправо. 

(Повторити  кожну сторону по 5-7 разів). 

Вправа 2. В. П. – ноги на ширині плечей, руки вперед, долоні вниз. 

1–4 – схресні рухи прямих рук з імітацією ходьби на місці. 

Вправа 3. В. П. – руки в сторони; 

1–3 – торкнутися руками лопаток, ліва зверху, права знизу; 

4 – В.П.; 

5–7 – те ж, але права зверху, ліва знизу. 

(Не сутулитися, спина пряма). 

Вправа 4. В. П. – руки за голову, кисті зчепити в замок. 

1–3 – поворот тулуба вліво, одночасно присідаючи; 

4 – випрямитися у В. П.; 

5–7 – поворот тулуба вправо, одночасно присідаючи; 

8 – В. П. 

(по 5-7 разів у кожну сторону). 

Вправа 5. В. П. – ноги ширше плечей, руки за голову, кисті зробити в замок. 

1–2 – нахил тулуба вперед, дістаючи ліктем протилежної ноги; 

3–4 – В. П.; 

5–6 – те ж саме в іншу сторону; 

7–8 – В. П.; 

(по 5–7 разів кожним ліктем). 

Вправа 6. В. П. – стійка ноги нарізно. 

1–2 – нахил вперед, торкаючись долонями підлоги (ноги в колінах не 

згинати); 

3–4 – випрямитися; 

5–6 – нахил назад, згинаючи ноги, з торканням руками п'ят; 

7–8 – В. П. 

(7 повторень). 
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Вправа 7. В. П. – Ноги нарізно. 

1–2 – згинаючи праву ногу, нахил до лівої, торкнутися руками ступнів; 

3–4 – В. П.; 

5–6 – згинаючи ліву ногу, нахил до правої, торкнутися руками ступнів; 

7–8 – В. П. 

(Стежити за поставою). Виконувати вправу по 5–7 разів. 

Вправа 8. В. П. – упор лежачи, ноги нарізно. 

1–2 – підвести праву ногу під ліву до торкання ребром її ступні підлоги; 

3–4 – В. П.; 

5–6 – підвести ліву ногу під праву до торкання ребром її ступні підлоги; 

7–8 – В. П. 

Вправа 9. В. П. – ноги нарізно і широко, руки зігнути перед собою, 

обхопити лікті. 

1–3 – пружний нахил вперед, намагаючись торкнутися передпліччям 

підлоги; 

4 – В. П. 

(Ноги в колінах не згинати), виконувати вправу 7 разів. 

Бажаємо здоров'я та успіху! 

 

II. Комплекс для м'язів живота 

Добрий день! Сьогодні ми представимо комплекс вправ для м'язів живота, 

які дадуть змогу поліпшити форму нашого тіла. Отже, почали! 

Вправа 1. Підняття тазу – спрямована на потрібну ділянку преса. 

В. П. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба, прямі ноги вгору; 

– підняти таз вгору, поперек не відривати. 

Працюють ноги, таз. Ноги прямі. 

(10 разів, довести до 20–25 разів). 

Вправа 2. Бічні «скручування» – спрямована на косі м'язи преса, які 

формують талію. 

В. П. – лежачи на спині, руки за голову, ноги зігнуті, ступні на підлозі. Одна 

нога ставитися на коліно іншої – дотримуватися прямого кута зігнутої ноги; 

– одномоментне торкання ліктя руки і коліна різнойменної ноги; 

– ногу поміняти. 

Виконувати вправу на кожну сторону по 10 разів, довести до 20–25 разів. 

Вправа 3. «Скручування» – верх преса. 

В. П. – лежачи на спині, руки схресно на плечі. Ноги зігнуті, ступні на 

підлозі; 

– скручування з прямими руками до легкого торкання колін. 

Не допускати ривків. 

Виконувати 10 разів, довести до 20–25 разів. 

Необхідно виконати 3 повторення всіх вправ, для навичок почати з однієї 

серії. 

Бажаємо успіху! 
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III. Комплекс для розвитку талії для юних спортсменок бойового 

хортингу 

Добрий день! Сьогодні ми пропонуємо дівчатам-спортсменкам комплекс 

вправ для тих, хто хоче бути в спортивній формі і мати гарну талію. 

Вправа 1. В. П. – ноги на ширині плечей, руки витягнуті уздовж тіла. 

1–3 – нахил вправо, руки ковзають уздовж тіла, ліва вгору, права вниз, 

намагаючись торкнутися підлоги; 

4 – В.П.; 

5–8 – те ж в інший бік. 

Виконувати до 20 разів на кожну сторону. 

Вправа 2. В. П. – ноги на ширині плечей, руки витягнути вгору і з'єднати 

кисті; 

1–3 – нахили вліво і вправо; 

4 – В. П. 

Повторювати по 20 разів у кожну сторону. 

Вправа 3. В. П. те ж. 

1–3 – повороти вліво і вправо; 

4 – В.П. 

Повторювати по 20 разів у кожну сторону. 

Вправа 4. В. П. – лежачи на спині, зігнути коліна і поставити ноги нарізно 

на ширину плечей. Руки вздовж тулуба; 

– втягнути живіт, відірвати таз від підлоги – утримати 3–5 секунд. 

Повторювати 10 разів. 

Вправа 5. В. П. – лежачи на спині, підняти ноги під прямим кутом до 

підлоги. 

1–2 – зводити і розводити ноги в різні боки якнайдалі; 

3–4 – В. П. 

Виконувати 10 разів. 

Вправа 6. В. П. – лежачи на спині, підняти ноги перпендикулярно підлозі. 

1–3 – витягнути руки, піднімаючи верхню частину тулуба від підлоги і 

плавно розгойдувати її вперед-назад; 

4 – В. П. 

Повторити 10 разів. 

Бажаємо всього доброго! 

 

ІV. Комплекс вправ на великому гімнастичному м'ячі 

Для наступного комплексу знадобиться великий гімнастичний м'яч. 

Добрий день! Сьогодні ми підготували комплекс вправ на великому 

гімнастичному м'ячі. Для тих, хто хоче мати плоский живіт і пружні сідниці. 

Вправа 1. В. П. – лежачи на м'ячі, ноги зігнути під прямим кутом, ступні на 

підлозі. 

– Відштовхуючись ногами, перекотитися на м'ячі вперед-назад, 

випрямляючи ноги. 
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Вправа 2. В. П. – стоячи в упорі навколішках, руки на м'ячі. 

– Прокочуючи м'яч вперед, тулуб нахилити за м'ячем, зафіксувати на 3–

5 секунди, повернутися у В. П. 

Вправа 3. В. П. – лежачи на спині, зігнути ноги, спираючись ступнями на 

м'яч. Напружте прес і, піднімаючи голову та лопатки від підлоги, притисніть 

долоні до верхньої частини гомілок. 

– Відвести руки за голову і випрямити ноги, відкочуючи м'яч від себе. 

Зігніть коліна, повертаючи м'яч у В. П. Одночасно розведіть руки в сторони і 

знову торкніться ними ніг. Голова і плечі весь час залишаються у підвішеному 

положенні. Повторити вправу 10 разів. 

Вправа 4. В. П. – лежачи на підлозі, випрямити ноги, покласти ікри на м'яч, 

втягнути живіт і підняти сідниці. Тіло від п'ят до лопаток має становити пряму 

лінію. Повільно підніміть ліву ногу вгору й опустіть. Те ж саме правою ногою. 

Повторити вправу по 10 разів на кожну ногу. 

Вправа 5. В. П. – те ж саме. Підніміть ліву ногу і зігніть її в коліні. Правою 

п'ятою підкотити м'яч ближче до себе. Теж саме лівою ногою. Повторити вправу 

по 10 разів на кожну ногу. 
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Додаток 3 

 

КОНСПЕКТИ УРОКІВ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

 

Конспект урока з бойового хортингу для учнів 9–10-х класів 

 

Завдання уроку: 

1. Вивчення прийому бойового хортингу в стійці – кидок через стегно; 

прийомів у партері – утримання збоку, больовий прийом – вузол руки та важіль 

руки від утримання збоку. 

2. Розвиток сили та координації. 

3. Виховання дисциплінованості, самостійності, інтересу до занять бойовим 

хортингом. 

Тип уроку: навчально-тренувальний. 

Метод проведення: фронтальний, груповий, ігровий. 

Місце проведення: зал бойового хортингу. 

Інвентар: хорт. 

Час проведення: 45 хвилин. 

 

Частина 

уроку 

Зміст Дозування ОМВ (організаційно-

методичні вказівки) 

I Підготовча частина 

1. Шикування, повідомлення 

завдань. 

2. ОРУ в ходьбі та бігу: 

▪ ходьба на носках, на п'ятах; 

▪ біг із захльостуванням 

гомілки; 

▪ біг з високим підніманням 

стегна; 

▪ біг з приставними кроками; 

▪ біг з хресним кроком; 

▪ в ходьбі: нахили і повороти 

голови; 

▪ в ходьбі: ривки руками; 

▪ в ходьбі: нахили тулуба 

вліво, вправо, вперед, назад; 

▪ ходьба в повному присяді. 

3. ОРУ на хорті: 

▪ з положення сидячи: нахили 

вперед, назад, в сторони; 

▪ з положення лежачи на 

спині: нахили в сторони; 

 

1 хв 

4 хв 

 

 

 

 

 

 

5 хв 

 

 

 

5 хв 

 

 

2 хв 

Черговий здає вчителю 

рапорт про готовність класу 

до уроку. 

Стежити за поставою під час 

виконання бігових вправ. 

  

  

  

Вправи виконуються в колоні 

по одному, дотримуватися 

дистанції 1 м; стежити за 

правильною поставою. 

  

Вправа виконується до 

торкання грудьми хорта. 

Вправи виконуються ногами 

в центр хорта. 

Вправи виконуються в 

колону по 2, дистанція 3-

4 метри, стежити за 

своєчасним виконанням 

угруповання 
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▪ з положення стоячи на 

колінах сід на сідниці; 

▪ передній і задній міст.  

4. Акробатичні елементи: 

▪ перекид вперед; 

▪ перекид назад; 

▪ перекид назад з виходом у 

стійку; 

▪ перекид вперед у висоту з 

розбігу; 

▪ переворот боком; 

▪ поєднання вправи переворот 

боком і перекид вперед у довжину 

з місця; 

▪ гра "квач перевертами" 

II Основна частина 

1. Кидок через стегно зі стійки: 

▪ розповідь, показ, 

опробування; 

▪ вивчення частинами; 

▪ повторення раніше вивчених 

кидків. 

2. Утримання збоку в положенні 

лежачи: 

▪ розповідь, показ, 

опробування. 

3. Больові прийоми − вузол і 

важіль руки від утримання збоку: 

▪ розповідь, показ, 

опробування; 

▪ вивчення частинами. 

4. Вправи для розвитку сили: 

▪ віджимання в упорі лежачи; 

▪ з положення лежачи на спині 

піднімання тулуба; 

▪ з положення лежачи на спині 

з упором на ліктях "кут". 

25 хв 

8 хв 

 

 

4 хв 

 

6 хв 

 

 

7 хв 

2п*15 р 

2п*10 р 

30 с 

Учні розбиваються парами. 

Стежити за повним 

розгортанням тулуба і 

підбивати верхньою 

частиною стегон назад, 

вгору. 

  

Положення ніг − одна нога 

витягнута вздовж тулуба, 

друга стоїть на ступні. 

  

Стежити, щоб під час 

виконання прийому сигнал 

про те, що больові дії 

досягли мети, подавався 

своєчасно 

III Завершальна частина 

▪ вправа на розслаблення; 

▪ підбиття підсумків заняття; 

▪ домашнє завдання 

3 хв   

Лежачи на спині 

розслабитися. 

Шикування в одну шеренгу. 

Віджимання в упорі лежачи 
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План-конспект відкритого заняття з бойового хортингу 

групи третього року навчання секції «Бойовий хортинг» 

9–10 класи 

 

Тема заняття: Відпрацювання й удосконалення кидків у бойовому 

хортингу. 

Мета заняття: 

укріплення здоров’я учнів, формування життєво важливих рухових умінь і 

навичок; 

вдосконалення базової техніки кидків у стійці, прищеплення навичок участі 

у змаганнях. 

Місце проведення: спортивний зал Київської ЗОШ № 18. 

Час проведення: 15 вересня 2020 року, з 14:50 по 15:20 (години, хвилини). 

Тип заняття: майстер-клас. 

Обладнання: хорт. 

 
№ 

з/п 

Частини занять Дозування Рекомендації 

1 Розминка  

в тому числі: 

а) загальнофізичні (розігрівальні) 

вправи; 

б) вправи на розтяжку; 

в) гімнастичні вправи (перекиди, 

перекати, акробатичні стрибки); 

г) силові вправи: 

• віджимання; 

• присідання; 

• згинання і розгинання 

тулуба 

5 хв 

 

1 хв 

 

2 хв 

1 хв 

 

 

1 хв 

Проведення 

розминки 

«зверху вниз» із 

поступовим 

збільшенням 

навантаження 

2 Основна частина  

Базова техніка, в тому числі:  

а) підходи до кидків, кидки в стійці 

і пересування в стійках з кидками; 

б) відпрацювання захватів, зачепів, 

підбиття ніг, підхід до партнера; 

відпрацювання виведення партнера 

з рівноваги (робота з партнером); 

в) навчальні сутички, із зміною 

партнерів; 

г) відпрацювання основних 

елементів кидка (під рахунок і 

самостійно в середньому темпі): 

• розбір можливих помилок; 

• виконання цих елементів у 

різному темпі (повільно, в 

3 хв Контроль висоти 

стійок, 

правильність 

постановки 

ступні, облік 

відстані, 

захватів, зачепів, 

підбиття ніг, 

підхід до 

партнера, робота 

в контратаці, 

розрив дистанції 

при атаці 
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середньому і в швидкому темпі) 

 Навчальні сутички, в тому числі: 

а) навчальні сутички з партнером; 

б) тренувальні двобої 

15 хв 

 

5 хв 

10 хв 

Контроль стійок, 

положення рук, 

постановка ніг. 

Усі захвати 

контрольовані. 

Страховки 

партнера при 

кидках  

3 Відновлювальна частина  

в тому числі: 

а) вправи на відновлення дихання; 

б) розвантажувальні 

(розслаблювальні) вправи  

5 хв  Поступове 

уповільнення 

тренувального 

процесу 

4 Завершальна частина  

– підбиття підсумків заняття; 

– домашнє завдання 

2 хв  Розбір помилок 

кожного учня, 

індивідуальне 

завдання на їх 

виправлення 

 

Керівник гуртка з бойового хортингу ____________________    О. М. Гречаний 

 

План-конспект заняття з бойового хортингу 

«Вивчення кидка підсадом гомілкою» 

 

Мета заняття: вивчення та відпрацювання кидка − підсад гомілкою 

зсередини і зовні. 

Завдання заняття:   

1. Вдосконалення техніки кидка. 

2. Вдосконалення виконання підготовчих вправ для виконання вправи 

підсад гомілкою. 

Загальна тривалість заняття: 90 хвилин. 

Контингент: учні зі стажем тренування понад 1 рік. 

Місце проведення: спортивний зал бойового хортингу Київської ЗОШ 

№ 217. 

Дата проведення: 24.09. 2020 року. 

Частина 

уроку 

Зміст Дозування ОМВ (організаційно-

методичні вказівки) 

I Ввідна частина 

Шикування, вітання.  

Постановка завдання на заняття 

 

3 хв 

 

 

Підтримання дисципліни 
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II Біг 

Бігові вправи 

• Приставні кроки 

• Забігання 

• Біг з обертаннями 

• Біг зі зміною напрямку 

прискорення 

Суглобова розминка 

• Ривки руками 

• Кругові обертання руками 

• Обертання тулубом 

• Скручування 

Обертання гомілковостопними і 

колінними суглобами й ін. 

Спеціальні вправи 

• Шпагат 

• Борцівський міст 

• Випади убік 

• Випади убік у стрибках 

Присідання на одній нозі з виносом 

іншої в сторону 

3 хв 

 

 

 

 

5 хв 

 

 

7 хв 

 

10 хв 

Легкий біг у середньому 

темпі 

• Частота роботи ніг 

• Скручування тазу 

• Поперемінно через 

праве і ліве плече 

• Реакція на сигнал 

моментальна 

Виконувати в максимальному 

темпі 

Звернути увагу на якість 

виконання вправ. Розминка 

йде за принципом «зверху 

вниз» 

 

Контролювати частоту 

виконання і стежити, щоб 

спортсмени не заважали один 

одному 

III Основна частина 

1. Акробатичні вправи без 

використання модуля: 

• перекиди вперед і назад; 

• перекиди із 

самостраховкою; 

• колесо; 

• рондат; 

• підйом розгинанням;  

• зв'язка «рондат − перекид 

вперед або назад». 

Ходьба на руках  

2. Пояснення нових вправ: 

• перед виконанням кидка 

підсад гомілки зсередини 

розглянути положення противника, 

хто намагається провести кидок із 

захватом двох ніг; 

• виконання кидка через 

голову із захватом тулуба зверху в 

момент випрямлення партнера; 

▪ виконання кидка через 

голову з переходом на утримання 

12 хв 

8 хв 

 

 

4 хв 

 

6 хв 

 

 

10 хв 

 

30 с 

 

 

 

 

20 хв 

(по 10 хв) 

Контроль правильності 

виконання 

Контроль техніки безпеки 

  

 

 

 

Звернути увагу на таке: 

• Щільність захвату 

Постановка махової ноги 

  

 

 

 

 

 

Звернути увагу на подальше 

використання цих вправ в 

бойовому хортингу. 
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зверху. 

3. Відпрацювання техніки 

виконання нових вправ 

IV Завершальна частина 

▪ вправи на гнучкість у 

парах; 

▪ гра «регбі на колінах з 

набивним м'ячем 2 кг; 

▪ підбиття підсумків заняття 

5 хв 

 

 

  

Виконання в спокійному 

темпі. 

Визначити помилки, 

похвалити кращих 

 

Керівник гуртка з бойового хортингу ____________________    О. М. Гречаний 

 

 

План-конспект заняття з бойового хортингу 

9–10 класи 

 

Тема заняття: Техніко-тактичні методи двобою з переважаючим 

суперником 

Мета заняття: ознайомити учнів із техніко-тактичними прийомами 

виходу з ситуацій двобою із сильним суперником. 

Завдання: 

1. Удосконалення тактико-технічних дій при проведенні двобою з сильним 

суперником в умовах навчальної сутички. 

2. Розвиток швидкості, рухової реакції, маневреності, швидкісно-силових 

якостей юних спортсменів. 

3. Виховання рішучості, спритності, сміливості, ініціативності, вольових 

якостей в умовах навчальної сутички. 

Обладнання: зал бойового хортингу, хорт 6х10 метрів, відповідна спортивна 

форма (хортовки). 

Тип заняття: вивчення та первинне закріплення нових знань. 

Форма організації заняття: групова, індивідуальна, парна. 

Методи навчання: словесні, наочні, практико-орієнтованої діяльності. 

I етап «Підготовчий» 

1) організаційний момент; 

2) постановка теми заняття; 

3) мотивація; 

4) проведення розминки. 

II етап «Основний» 

1. Виконання спеціальних імітаційних дій. 

2. Ознайомлення з новими тактико-технічними прийомами. 

III етап «Підсумковий» 

1. Підбиття підсумку заняття. 

2. Рефлексія. 
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I етап «Підготовчий» 

Мета етапу: підготовка до роботи на занятті, налаштування на роботу без травмувань.  

Завдання етапу: створення у дітей мотивації до майбутньої діяльності, ознайомлення 

учнів із темою заняття, розігрів м'язів і розім'яття суглобів. 

Метод: словесний, наочний, практико-орієнтованої діяльності 

Діяльність учнів Діяльність педагога Примітка 

Діти стають строєм і 

відповідають привітанням 

на привітання педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти повертаються 

направо, йдуть кроком по 

колу спортзалу. 

Діти виконують завдання 

Діти біжать легким 

бігом, виконують усі 

завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Шикуйсь! Доброго дня! Сьогодні 

тема нашого заняття – «Тактичні 

варіанти боротьби з переважаючим 

суперником». Недооцінити або 

переоцінити сили суперника перед 

сутичкою загрожує програшем. 

Щоб реально оцінити ситуацію і 

налаштувати себе на перемогу зі 

свідомо сильним противником, 

необхідно ознайомитися з певними 

прийомами ведення двобою. 

Мета нашого заняття: навчитися 

техніко-тактичних прийомів 

виходу з ситуацій боротьби із 

сильним суперником. 

 - Почнемо з розминки, 

повернулись направо і пішли 

кроком по колу. На носках, на 

п'ятах, на внутрішній стороні 

ступні, «гусячим кроком». Руками 

не торкатися хорта. Спину тримати 

прямо. 

 Побігли: 

- легким бігом по колу; 

- приставним кроком правим, 

лівим боком; 

- спиною вперед, дивитися через 

праве, ліве плече; 

- з поворотами на 360˚, чергувати 

повороти вправо і вліво; 

- з високим підніманням стегна, 

коліном торкатися долоні; 

 - із захльостуванням гомілки, 

намагайтеся спину тримати прямо; 

- зі стрибками з обертанням на 

360˚; 

- з пришвидшенням. 

Стрибки на одній нозі. 

- Прошу всіх підійти до стіни. 

Приступаємо до перекидів, 

стежимо за тим, щоб підборіддя 

було притиснуте до грудей, спина 

округлена. Починаємо перекиди: 

- вперед, назад, через плече; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через 1 коло − зміна 

завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чергувати стрибки 

 

Чергувати ноги 

 

 

 

Чергувати перекиди 

через одну серію 
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Діти підійшли до стіни, і 

почали виконувати 

перекиди до протилежної 

стіни. 

Назад повертаються по 

краю хорта кроком. 

 

 

 

Діти розходяться по 

хорту на відстань 

витягнутих рук і 

виконують завдання 

педагога  

- «колесо»; 

- рондат; 

- фляк; 

- перекид-політ, в парах. 

- Розійшлися по хорту на відстань 

витягнутих рук, щоб не заважати 

один одному. Виконуємо вправу: 

- обертання головою вправо, вліво; 

- обертання рук вперед, назад; 

- обертання тулубом вправо, вліво; 

- обертання тазостегнового суглоба 

вправо, вліво; 

- обертання стегном; 

- обертання колін; 

- обертання кистей і ступнів; 

- нахили сидячи до прямих ніг; 

- накочування на мосту; 

- забігання на мосту навколо 

голови; 

- переходи з гімнастичного моста 

на борцівський міст. 

Молодці, переходимо до 

наступного етапу нашого 

заняття. 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна розминка, 

контроль правильності 

виконання вправ, 

стежити за правильністю 

дихання і поступовим 

збільшенням амплітуди 

рухів. 

Вправи чергувати 

через 8-10 повторів 

 

II етап «Основний» 

Мета етапу: ознайомити учнів із техніко-тактичними прийомами виходу з ситуацій 

двобою із сильним суперником. 

Завдання: 

1. Вивчення нового навчального матеріалу. 

2. Удосконалення техніко-тактичних дій при проведенні двобою з сильним суперником в 

умовах навчальної сутички. 

3. Розвиток швидкості, рухової реакції, маневреності, швидкісно-силових якостей 

спортсменів. 

4. Сприяння вихованню в умовах навчальної сутички таких вольових якостей, як 

рішучість, наполегливість, сміливість, ініціативність 

Діяльність учнів Діяльність педагога Примітка 

Діти виконують завдання 

без партнера, чергуючи 

вправи через 2-3 повтори 

 

 

Діти виконують довільну 

ходьбу, відновлюють 

дихання 

 

Діти розбиваються на 

пари і відпрацьовують 

свої улюблені прийоми 

 

Діти відновлюють 

дихання 

- Перш ніж ознайомитися з 

новими техніко-тактичними 

прийомами, виконаємо спеціальні 

імітаційні дії: 

- підсічки; підхват; кидок через 

спину з колін; кидок через голову; 

виведення з рівноваги; зачепи. 

- Відпочиваємо, відновлюємо 

дихання. 

 

 

 

- Розбиваємося на пари і 

виконуємо свої улюблені кидки. 

 

Виконують завдання 

10 хвилин 
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Розбиваються на пари. 

Спортсмен № 1 

перебуває на краю хорта, 

його завдання: кинути за 

край або розвернутися 

спиною до центру хорта. 

Завдання спортсмена 

№ 2: виштовхнути 

партнера за край хорта 

або контратакувати. 

Почалася боротьба. 

Спортсмени № 1 і № 2 

міняються місцями. 

 

Хлопці змінюються 

суперниками 

 

Розбиваються на пари, 

повторюють показаний 

педагогом прийом 

 

 

Спортсмени № 1 і № 2 

міняються місцями 

 

Хлопці змінюються 

суперниками 

 

Розбиваються на пари, 

повторюють показаний 

педагогом прийом. 

Спортсмени № 1 і № 2 

міняються місцями 

 

Діти відпочивають 

 

 

 

 

- Відпочиваємо, відновлюємо 

дихання. 

 

- Пропоную ознайомитися з новим 

тактико-технічним прийомом: 

перший спортсмен стоїть спиною 

до краю хорта. Відпрацьовує 

кидки за край хорта, маневруючи 

вправо, вліво, роблячи виведення з 

рівноваги суперника, 

використовуючи його тиск за межі 

хорта. Другий спортсмен стоїть 

спиною до центру хорта, витісняє 

суперника з хорта, 

використовуючи маневрування і 

контратаки. 

 - Почали 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Помінялися 

 

 

- Закінчили, міняємо партнера 

 

 

- Те ж завдання з іншим 

партнером. Приготувалися! 

Почали 

 

 

- Помінялися.  

- Те ж завдання з іншим 

партнером. Приготувалися! 

Почали 

 

- Помінялися. 

- Закінчили, міняємо партнера 

 

- Те ж завдання з іншим 

партнером. Приготувалися! 

Почали. 

 - Відпочиваємо 10 хвилин 

 

 

- Пропоную ознайомитися ще з 

Виконують по черзі, по 

3 кидки. Виконують 

завдання 10 хвилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель змагальної 

ситуації: боротьба 3+3 

хвилини 

 

 

 

 

Педагог стежить за 

правильністю та 

безпекою виконання 

прийомів 

 

 

 

Модель змагальної 

ситуації: боротьба 3+3 

хвилини 

 

На зміну партнера 2 

хвилини 

 

Боротьба 3+3 хвилини 

 

 

 

На зміну партнера 2 

хвилини 

 

 

 

 

Боротьба 3+3 хвилини 

 

 

 

 

 

 

До повного 

відновлення 
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Діти готуються до 

боротьби. Спортсмен 

№ 1 стоїть на ногах, 

спортсмен № 2 стоїть 

на колінах. За командою 

починається боротьба 

 

Спортсмен № 1 і 

спортсмен № 2 

міняються місцями 

 

Діти 1 хвилину 

відпочивають і міняють 

партнера 

 

Діти готуються до 

боротьби. Спортсмен 

№ 1 стоїть на ногах, 

спортсмен № 2 стоїть 

на колінах. За командою 

починається боротьба 

 

Спортсмен № 1 і 

спортсмен № 2 

міняються ролями 

 

Діти відпочивають 

одним тактико-технічним 

прийомом: 

Спортсмен № 2 − в стійці, атакує 

кидками, не даючи супернику 

піднятися з утримання та виходу 

на больовий прийом, 

використовуючи маневрування і 

свою мобільність. 

- Спортсмен № 1 у положенні на 

колінах, атакує кидками із 

захватом двох ніг, перекид на 

важіль коліна, витяганням на 

больовий прийом, утиск 

ахіллового сухожилля. 

- Почали 

 

 

 

 

 

- Помінялися 

 

 

- Молодці! Відпочиваємо і 

міняємо партнера 

 

- Те ж завдання з іншим 

суперником 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Помінялися 

 

 

 

- Усі молодці, тепер відпочиваємо 

 

 

 

Модель змагальної 

ситуації 3+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель змагальної 

ситуації 3+3 хвилини. 

Відпочинок до повного 

відновлення 

 

III етап «Підсумковий» 

Мета етапу: підбиття підсумку заняття. 

Завдання етапу: аналіз успішності досягнення мети, мобілізація дітей на самооцінку, 

рефлексія. 

Методи: словесний, наочний 

Діяльність учнів Діяльність педагога Примітка 

Діти дивляться і 

запам'ятовують 

 

 

1) Підсумок: 

- Хлопці, давайте розберемо і 

усунемо допущені помилки в 

сутичках. 

Закріплення отриманих 

знань 
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Розбиваються на пари. 

Спортсмен № 1 перебуває 

на краю хорта і його 

завдання: кинути 

суперника за край хорта 

або розвернутися спиною в 

центр хорта. Спортсмен 

№ 2 виштовхує партнера 

за край хорта або 

контратакує. 

Почалася боротьба 

 

Спортсмен № 1 і № 2 

міняються місцями. 

 

 

 Хлопці висловлюють свої 

зауваження. 

 

 

 

Хлопці змінюються 

суперниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти готуються до 

боротьби. Спортсмен № 1 

стоїть на ногах, 

спортсмен № 2 стоїть на 

колінах. За командою 

починається боротьба 

 

- Для цього зараз проведемо 

закріпні зустрічі. 

 

- Спортсмен № 1 стоїть спиною до 

краю хорта. Відпрацьовує кидки за 

край хорта, маневруючи вправо, 

вліво, роблячи виведення з 

рівноваги суперника, 

використовуючи його тиск за хорт. 

Спортсмен № 2 стоїть спиною до 

центру хорта, витісняє суперника з 

хорта, використовуючи 

маневрування і контратаки. Поки 

перша пара виконує завдання, ви 

хлопці уважно дивіться і 

запам'ятовуйте − які помилки були 

допущені. По закінченні сутички 

поділимося своїми 

спостереженнями. 

- Почали 

 

Після закінчення зустрічі 

- Помінялися 

 

 

По закінченні 2 зустрічі 

Молодці, пропоную відзначити 

зауваження для цієї пари. 

Педагог доповнює і поправляє 

висловлювання хлопців 

 

- А тепер, міняємо партнера 

 

- Спортсмен № 2 − у стійці, атакує 

кидками, не даючи супернику 

піднятися до утримання та виходу 

на больовий прийом, 

використовуючи маневрування і 

свою мобільність. 

- Спортсмен № 1 в положенні на 

колінах, атакує кидками із 

захватом двох ніг, перекид на 

важіль коліна, витяганням на 

больовий прийом, утиск 

ахіллового сухожилля. 

- Почали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог підходить 

індивідуально до 

кожного і усуває 

помилки 

 

Зустрічі проводяться з 

50 % опором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог підходить 

індивідуально до 

кожного і усуває 

помилки 
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Спортсмен № 1 і 

спортсмен № 2 міняються 

ролями 

 

 

Хлопці висловлюють свої 

зауваження 

 

 

Діти відпочивають і 

розслаблюють усі м'язи. 

Відновлюють подих 

 

 

 

Діти стають ладом 

 

 

 

 

Діти піднімають руки і 

ставлять запитання 

 

Діти прощаються 

і виходять із зали 

Після закінчення зустрічі 

- міняємося ролями. 

 

По закінченні 2 зустрічі 

Молодці, пропоную визначити 

зауваження для цієї пари. 

Педагог доповнює і поправляє 

висловлювання хлопців 

 

А тепер я пропоную лягти на 

спину, розслабити м'язи і 

відновити дихання 

 

 

2) Рефлексія 

- Шикуйсь. 

- Хлопці, якщо вам щось було не 

зрозуміло і у вас є питання, 

підніміть, будь ласка, руку 

 

Педагог відповідає на запитання 

 

 

Наше заняття підійшло до кінця. 

- Дякую всім, до зустрічі! 

 

Керівник гуртка з бойового хортингу ____________________    О. М. Гречаний 

 

 

План-конспект уроку з бойового хортингу 

для учнів 9-10-х класів, предмет «Фізична культура» 

 

Тема уроку: Страховки: перекиди вперед і назад, способи безпечного 

падіння назад. 

Мета уроку: зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному фізичному і 

розумовому розвитку, всебічній фізичній підготовленості учнів. 

Завдання уроку: 

• освітні: 

1) вдосконалення техніки виконання перекидів вперед і назад; 

2) навчання дітей прийомів безпечного падіння на спину, вміння 

застосовувати здобуту навичку у повсякденному житті; 

• виховні – виховання сміливості, рішучості, наполегливості в подоланні 

труднощів; 

• оздоровчі – розвиток спритності та координаційних здібностей. 

Тип уроку: комбінований (комплексний). 

Способи проведення: фронтальний, індивідуальний, потоковий, ігровий. 

Інвентар: хорт бойового хортингу або борцівський килим. 

Час проведення: 45 хвилин. 



 

87 

 

 

№ 
Зміст 

Дозуван

ня 

Організаційно-методичні 

вказівки 

I 

 

 

 

II 

Ввідна частина 

1. Шикування, доповідь чергового, 

перевірка готовності до уроку. 

2. Короткий інструктаж з техніки 

безпеки, доведення теми та плану 

заняття. 

Підготовча частина 

3. ЗРВ у ходьбі і бігу: 

▪ ходьба на носках, на п'ятах; 

▪ біг із захльостуванням гомілки; 

▪ біг з високим підніманням стегна; 

▪ біг з приставними кроками; 

4. ЗРВ на місці: 

▪ нахили і повороти голови; 

▪ ривки і махи руками; 

▪ нахили тулуба вліво, вправо, 

вперед, назад; 

▪ обертання тулуба; 

▪ піднімання ніг і махи ногами. 

5. Спеціальні вправи на хорті: 

 

1 хв 

1 хв 

 

 

3 хв 

 

 

 

3 хв 

 

 

 

 

 

Черговий здає вчителю рапорт 

про готовність класу до уроку, 

перевірка наявності учнів 

 

 

Стежити за поставою під час 

виконання бігових вправ 

 Вправи виконуються в колоні 

по одному, дотримуватися 

дистанції 1 м; стежити за 

правильною поставою 

 Для виконання вправ клас, за 

командою: «Наліво по три − 

МАРШ!» Вибудовується в 

розімкнутому строю, на 

дистанцію й інтервал між 

учнями 4-5 кроків, у 

напівоберті до вчителя. Для 

цього подається команда: «У 

напівоберт на лі - ВО! (пра - 

ВО!)» 

 ▪ вправи на гнучкість і розтяжку; 

▪ передній і задній міст 

4 хв  

III Основна частина 

6. Акробатичні елементи: 

▪ перекид вперед; 

▪ перекид назад; 

▪ «колесо»; 

▪ гімнастичний міст; 

▪ стійка на лопатках (дівчата); 

▪ стійка на голові і руках (хлопці). 

7.  Вивчення падіння назад: 

▪ розповідь, показ, опробування; 

▪ відпрацювання (тренування) 

 

25 хв 

10 хв 

 

 

 

 

15 хв 

 

 

 

 

 

Вправи виконуються в колону 

по два, дистанція 2 перекиди, 

стежити за виконанням 

угруповання 

 

 

 

 

Падіння назад з присіду 

виконується кожним учнем 

індивідуально. 

Для відпрацювання падіння 

назад через партнера клас 

розбивається на дві групи: 

хлопчиків і дівчаток. Вправа 
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виконується потоковим 

способом (у два потоки). 

Стежити за положенням голови 

і рук при перекаті на спину і 

дотриманням угруповання 

IІІІ Завершальна частина  

8. Гра «Двобій півнів» 

 

 

 

 

 

 

9. Вправа на відновлення дихання, 

підбиття підсумків гри 

10. Підбиття підсумків заняття, 

виставлення оцінок, домашнє завдання 

10 хв 

 

5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв 

 

2 хв 

Клас ділиться на дві команди, 

які шикуються за ростом один 

напроти одного. З кожної 

команди виходить по одному 

учаснику за порядком, 

починаючи з найвищих. 

Стрибаючи на одній нозі і 

тримаючи руки за спиною, 

суперники намагаються 

примусити один одного 

спертися на другу ногу. Той, 

хто впав, зійшов з хорта або 

торкнувся його другою ногою, 

вважається переможеним. Гра 

триває доти, поки всі гравці не 

пройдуть випробування 

 

 

Шикування в одну шеренгу 

 

Учитель фізичної культури 

Київської інженерної гімназії, 

керівник гуртка з бойового хортингу ____________________    О. М. Гречаний 
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Навчальне видання 

 

 

 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 

 

 

 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ВИКЛАДАННЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 9–10 КЛАСІВ 
 

 

 

Навчально-методичний посібник 
 

 

 

 
Посібник схвалено до друку науково-методичною колегією  

Громадської спілки «Національна федерація бойового хортингу України».  
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