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учитель фізичної культури Ліцею «Інтелект» НТУУ «КПІ» м. Києва,  

суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу; 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 
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суддя міжнародної категорії, чемпіон України, майстер бойового хортингу, інструктор. 
 

Анотація. В даній науковій статті охарактеризовано регламент демонстрації та послідовність 

виконання майстерських і вищих форм бойового хортингу, аспекти суддівства спортивних змагань з 

бойового хортингу в умовно-контактному виді змагальної програми – розділ «Форма», розкривається 

проблема суддівства та визначенні переможців у спортивних змаганнях з бойового хортингу у розділі 

«Форма». Зазначається, що форма – послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових 

комбінацій бойового хортингу, пов'язаних між собою на принципах ведення сутички з одним або 

декількома суперниками. Форми (від слова «формувати») сформовані на базі основних стійок, 

пересувань, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і 

демонстраційну функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є змагання. Змагання з 

бойового хортингу в розділі «Форма» проводяться з метою вдосконалення спарингових комбінацій, 

еталонного зразка техніки бойового хортингу для запам'ятання, копіювання та навчання основних 

базових форм учасниками змагання. Принцип навчання бойовому хортингу на основі форм полягає в 

тому, що повторюючи форму багато разів, спортсмен привчає своє тіло до певного способу рухів, які 

тренуваннями виводить на підрозумовий рівень. Якщо спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію 

сутички, то все тіло, руки, ноги, тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг працюють впевнено і 

самостійно на основі рефлексів, надбаних таким багаторазовим повторенням майстерських і вищих 

форм. Форма одягу для участі в змаганні в розділі «Форма» – хортовка (куртка з поясом та брюки). 

Участь у змаганні в іншому одязі не допускається. В загальну оцінку якості виконання майстерських і 

вищих форм учасником змагання включаються такі принципи: дотримання етикету бойового 

хортингу; знання техніки, темп техніки («рівень техніки»); моменти напруження сили 

(«концентрація сили»); контроль дихання. Форми привчають учнів до різнобічної роботи та вільних 

пересувань у сутичці. 

Ключові слова: послідовність виконання майстерських форм, розділ змагань «Форма», бойовий 

хортинг, оцінка за рівень виконання техніки, демонстрація вищих форм, концентрація сили. 
 

Актуальність наукового дослідження. Формальні комплекси бойового хортингу 

розроблені з метою вдосконалення комбінацій прийомів, які ефективно застосовуються у 

практиці проведення реальної сутички [1–11; 19–32]. Дані комбінації виконуються 

спортсменом у певній послідовності, відпрацьовуються до автоматичного виконання, 

повторюються у багаторазовому варіанті на тренуваннях, а потім перевіряються на 

практичність на змаганнях при веденні сутички з суперником. 
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Виклад основного матеріалу. Методикою освоєння прийомів бойового хортингу, які 

містяться у формальних комплексах передбачений принцип послідовності засвоєння 

навчального матеріалу. Розберемо послідовність виконання майстерських і вищих форм 

бойового хортингу [12]. 

Майстерська захисна форма 

Форма «Майстерська захисна» (М-з) – «Master Defensive Form» (M-d) виконується під 

рахунок і самостійно. Вона здається на кваліфікаційних іспитах з бойового хортингу на другий 

викладацький рівень – майстер бойового хортингу [13–18]. Схема майстерської захисної 

форми повністю відповідає схемі інструкторської захисної форми, за винятком додання 

прийомів кидкової техніки наприкінці комбінаційних ліній. У форму включені наступні кидки. 

1. Кидок через стегно. 

2. Кидок переворотом через плечі «млин». 

3. Кидок бічним переворотом. 

4. Кидок захватом обох ніг. 

Для вивчення форми спочатку можна відпрацювати всі чотири ударно-кидкові комбінації, 

що закінчують комбінаційні лінії, а потім відпрацювати всю форму повністю. Форма привчає 

учнів до різнобічної роботи та вільних пересувань у сутичці. 

Дана форма виконується на 36 рахунків. 

Послідовність рухів майстерської захисної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий верхній ліктьовий блок (ліва верхня 

підставка), правий удар знизу рукою в підборіддя, нирок вліво під руку до передньої ноги 

(лівої), лівий бічний удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

2. Лівий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя. 

3. Правий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

4. Правий середній внутрішній долонний блок, лівий удар знизу рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога повертається 

на місце (правобічна стійка). 

5. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (правобічна стійка), лівий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (правобічна стійка), лівий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (правобічна стійка). 

6. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), в стійці уклін вправо, уклін вліво, з 

підкроком, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка), відхід з лінії атаки в ліву сторону – підкрок лівою ногою, лівий удар знизу 

рукою в підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

7. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), лівий бічний удар ногою в голову, 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

8. Асистент атакує лівим прямим ударом рукою в голову. Ухилення тулубом вліво, захват 

лівою рукою за тулуб асистента, правою – за ударну руку, кидок через стегно вправо без 

падіння. Повернутися в лівобічну стійку. 

9. Поворот на 180° – правобічна стійка. 

10. Правий верхній ліктьовий блок (права верхня підставка), лівий удар знизу в підборіддя, 

нирок вправо під руку до передньої ноги (правої), правий бічний удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

11. Правий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), правий прямий удар рукою 

в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя. 

12. Лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 
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13. Лівий середній внутрішній долонний блок, правий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога 

повертається на місце (лівобічна стійка). 

14. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (лівобічна стійка), правий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (лівобічна стійка), правий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (лівобічна стійка). 

15. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), в стійці уклін вліво, уклін вправо, 

з підкроком, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка), відхід з лінії атаки вправу сторону – підкрок правою ногою, правий удар 

знизу рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

16. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), правий бічний удар ногою в голову, 

правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

17. Асистент атакує правим прямим ударом рукою в голову. Захват лівою рукою за ударну 

руку, правою із проходом в ноги – за праве стегно асистента зсередини, кидок переворотом 

через плечі «млин» вліво без падіння. Повернутися в правобічну стійку. 

18. Поворот на 90° – правобічна стійка. 

19. Правий верхній ліктьовий блок (права верхня підставка), лівий удар знизу в підборіддя, 

нирок вправо під руку до передньої ноги (правої), правий бічний удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

20. Правий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), правий прямий удар рукою 

в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя. 

21. Лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

22. Лівий середній внутрішній долонний блок, правий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога 

повертається на місце (лівобічна стійка). 

23. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (лівобічна стійка), правий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (лівобічна стійка), правий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (лівобічна стійка). 

24. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), в стійці уклін вліво, уклін вправо, 

з підкроком, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка), за відхід з лінії атаки вправу сторону – підкрок правою ногою, правий 

удар знизу рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

25. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), правий бічний удар ногою в голову, 

правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

26. Асистент атакує лівим бічним ударом ногою в тулуб. Захват правою рукою за стегно 

ударяючої ноги зовні, лівою – за шию асистента, кидок бічним переворотом захватом стегна 

вліво без падіння. Повернутися в правобічну стійку. 

27. Поворот на 180° – лівобічна стійка. 

28. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий верхній ліктьовий блок (ліва верхня 

підставка), правий удар знизу рукою в підборіддя, нирок вліво під руку до передньої ноги 

(лівої), лівий бічний удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

29. Лівий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя. 

30. Правий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

31. Правий середній внутрішній долонний блок, лівий удар знизу рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога повертається 

на місце (правобічна стійка). 
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32. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (правобічна стійка), лівий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (правобічна стійка), лівий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (правобічна стійка). 

33. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), в стійці уклін вправо, уклін вліво, з 

підкроком, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка), відхід з лінії атаки в ліву сторону – підкрок лівою ногою, лівий удар знизу 

рукою в підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

34. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), лівий бічний удар ногою в голову, 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

35. Асистент атакує правим бічним ударом ногою в тулуб. Супроводжуючи лівою рукою 

ударяючу ногу асистента прохід в ноги, голову увести вправо (на сторону опорної ноги 

асистента), кидок захватом обох ніг без падіння. Повернутися в лівобічну стійку. 

36. Прийняти основну стійку етикету з підкроком лівою ногою до правої та поворотом 

вправо на 90° у вихідне положення. 

Основна стійка етикету. 

Майстерська атакувальна форма 

Вивчення майстерської атакувальної форми бойового хортингу передбачає освоєння 

прийомів високого технічного рівня. Форма «Майстерська атакувальна» (М-а) – «Master 

Attacking Form» (M-a) може виконуватися під рахунок і самостійно. Вона виконується за 

схемою пересувань інструкторської атакувальної форми [33–48]. Наприкінці комбінаційних 

ліній форми включені кидкові комбінації з падінням та продовженням утримання суперника 

на підлозі хорту. Це такі кидки й утримання, як: 

1. Кидок через стегно + утримання висідом. 

2. Кидок переворотом через плечі «млин» + утримання поперек. 

3. Кидок бічним переворотом + утримання захватом шиї та дальнього плеча (діагональ зі 

сторони ніг). 

4. Кидок захватом обох ніг + утримання зверху. 

Перед повним виконання форми рекомендується спочатку відпрацювати елементи кидкової 

техніки з асистентами – партнерами різної вагової категорії, щоб демонстрація прийомів 

відбувалася ефективно, незалежно від зрісто-вагових параметрів асистента. 

Дана форма виконується на 36 рахунків. 

Послідовність рухів майстерської атакувальної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар ліктем по передпліччях, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний 

удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

2. Крок переходом правою вперед (базовий підхід), лівий прямий удар коліном у підборіддя 

– показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), правий 

сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна стійка). 

3. Підкрок передньою правою ногою, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вправо, правий удар знизу рукою в підборіддя 

з виходом у фронтальну стійку (підхід лівою ногою до рівня правої), лівий удар знизу рукою 

в підборіддя (фронтальна бойова стійка). 

4. Лівий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, правий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок лівою вперед, лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

5. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (правої) – лівобічна стійка, лівий прямий удар 

рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° ліворуч), правий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (лівобічна стійка). 
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6. Пересування вперед приставним кроком (лівобічна стійка), правий сторонній удар ногою 

в голову під кутом 45°, крок правою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії атаки 

(правобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, правий удар знизу рукою в підборіддя, 

лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

7. Крок переходом лівою вперед, правий круговий удар ногою в голову, крок правою 

вперед, лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед, підкрок лівою вперед, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

8. Асистент атакує лівим прямим ударом рукою в голову. Ухил тулубом вліво, захват лівою 

рукою за тулуб асистента, правою – за ударяючу руку, кидок через стегно вправо з падінням і 

виходом на утримання висідом захватом шиї та руки. 

9. Піднятися в правобічну стійку в зворотному напрямку. 

10. Підкрок правою ногою вперед (правобічна стійка), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар ліктем по передпліччях, лівий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

11. Крок переходом лівою вперед (базовий підхід), правий прямий удар коліном у 

підборіддя – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна стійка), 

лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 

12. Підкрок передньою лівою ногою, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вліво, лівий удар знизу рукою в підборіддя з виходом у 

фронтальну стійку (підхід правою ногою до рівня лівої), правий удар знизу рукою в підборіддя 

(фронтальна бойова стійка). 

13. Правий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, лівий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок правою вперед, правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

14. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (лівої) – правобічна стійка, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° праворуч), лівий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (правобічна стійка). 

15. Пересування вперед приставним кроком (правобічна стійка), лівий сторонній удар 

ногою в голову під кутом 45°, крок лівою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії атаки 

(лівобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

16. Крок переходом правою вперед, лівий круговий удар ногою в голову, крок лівою вперед, 

правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед, підкрок правою вперед, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

17. Асистент атакує правим прямим ударом рукою в голову. Захват лівою рукою за 

ударяючу руку, правою із проходом в ноги – за праве стегно асистента зсередини, кидок 

переворотом через плечі «млин» вліво з падіння та виходом на утримання поперек за шию і 

стегно зсередини. 

18. Піднятися в правобічну стійку в напрямку 90° вліво. 

19. Підкрок правою ногою вперед (правобічна стійка), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар ліктем по передпліччях, лівий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

20. Крок переходом лівою вперед (базовий підхід), правий прямий удар коліном у 

підборіддя – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна стійка), 

лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 

21. Підкрок передньою лівою ногою, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вліво, лівий удар знизу рукою в підборіддя з виходом у 

фронтальну стійку (підхід правою ногою до рівня лівої), правий удар знизу рукою в підборіддя 

(фронтальна бойова стійка). 
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22. Правий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, лівий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок правою вперед, правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

23. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (лівої) – правобічна стійка, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° праворуч), лівий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (правобічна стійка). 

24. Пересування вперед приставним кроком (правобічна стійка), лівий сторонній удар 

ногою в голову під кутом 45°, крок лівою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії атаки 

(лівобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

25. Крок переходом правою вперед, лівий круговий удар ногою в голову, крок лівою вперед, 

правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед, підкрок правою вперед, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

26. Асистент атакує лівим бічним ударом ногою в тулуб. Захват правою рукою за стегно 

ударяючої ноги зовні, лівою – за шию асистента, кидок бічним переворотом захватом стегна 

вліво з падінням і виходом на утримання захватом шиї та дальнього плеча (діагональ зі 

сторони ніг справа). 

27. Піднятися в лівобічну стійку в зворотному напрямку. 

28. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар ліктем по передпліччях, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний 

удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

29. Крок переходом правою вперед (базовий підхід), лівий прямий удар коліном у 

підборіддя – показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

правий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна стійка). 

30. Підкрок передньою правою ногою, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вправо, правий удар знизу рукою в підборіддя 

з виходом у фронтальну стійку (підхід лівою ногою до рівня правої), лівий удар знизу рукою 

в підборіддя (фронтальна бойова стійка). 

31. Лівий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, правий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок лівою вперед, лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

32. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (правої) – лівобічна стійка, лівий прямий удар 

рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° ліворуч), правий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (лівобічна стійка). 

33. Пересування вперед приставним кроком (лівобічна стійка), правий сторонній удар 

ногою в голову під кутом 45°, крок правою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, 

правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії 

атаки (правобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, правий удар знизу рукою в 

підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

34. Крок переходом лівою вперед, правий круговий удар ногою в голову, крок правою 

вперед, лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед, підкрок лівою вперед, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

35. Асистент атакує правим бічним ударом ногою в тулуб. Супроводжуючи лівою рукою 

ударяючу ногу асистента прохід в ноги, голову увести вправо (на сторону опорної ноги 

асистента), кидок захватом обох ніг з падінням і виходом на утримання зверху (можна з 

розтягуванням ніг ногами). 

36. Піднятися та прийняти основну стійку етикету з поворотом вправо на 90° у вихідне 

положення. 

Основна стійка етикету. 
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Вищі форми бойового хортингу 

Методики навчання та освоєння вищих форм бойового хортингу мають супроводжуватися 

вивченням теоретичних основ, знанням термінології технічних прийомів, психологічного 

настрою, філософії та внутрішніх відчуттів медитативної практики. Учні мають визначати 

мету кожного руху, осмислювати результати впливу форми на їх організм [49–62]. Вивчення 

бойового хортингу на цьому рівні пізнання – це важкий процесі основний результат цих занять 

проявляється з віком, коли у людини фізична сила убуває, а межі технічної майстерності 

фактично не існує. 

Передача знань від майстра знаючому і стабільному учню відбувається в атмосфері 

розуміння як живе слово тіла і душі разом. Для учнів з поверхневим стилем навчання живе 

слово не відрізняється від мертвого, тобто від простого заучування послідовностей кроків і 

техніки. 

Тільки якщо учень позиціонує себе як послідовник майстра, і в процесі його інтуїтивного 

споглядання досягає нового, просвітленого стану свідомості, слово майстра оживає. І тоді 

прихований текст форми відкривається перед ним, як знакова структура, яка фіксує певні 

педагогічні відносини, секрети перестають для нього існувати й учень налаштовується на 

цілеспрямоване вдосконалення технічних елементів форми. 

Вищі форми привчають спортсмена бойового хортингу спочатку вчити техніку, потім її 

напрацьовувати, а після напрацювання – повністю аналізувати й експериментувати. 

Психологічно учні цього рівня підготовки розуміють свої навички як бійця та намагаються 

вникати у матеріал глибше, ніж обумовлено програмою навчання.  

Учні починають розуміти, про що б не йшла мова, через деякий час не буде ні того, хто 

може говорити, ні того, про що можна говорити, і тому при навчанні вже розраховує не тільки 

на розумову пам’ять, а й на м’язову, також розуміючи: про що б він не мислив, через деякий 

час не буде ні того, хто може мислити, ні того, про що можна мислити, все міняється, і це теж 

скоро зміниться [63–78]. Але загальне завдання школи – це збереження знань і передача знань 

наступному поколінню послідовників. У цій ідеї лежить ключ до розуміння правильної 

практики вищих форм. 

Якщо на початковому етапі навчання учень заганяється в жорстку структуру рухів і ритму, 

то після досягнення просвітління та глибокого розуміння сенсу всіх рухів форми ця жорстка 

структура перестає для нього існувати.  

Зникають усі педагогічні умови та відносини, відкриваються можливості для повноцінної 

незалежної творчості майстра на іншому якісному рівні, тобто на рівні просвітленої 

свідомості. 

Важливо відзначити, що для конкретного учня далеко не кожна форма придатна в якості 

засобу досягнення просвітління. Вона має бути суворо індивідуалізованою залежно від 

особистісних особливостей і здібностей учня.  

Це, з одного боку, зумовлює принципову невичерпність форм, у яких істина може бути 

вираженою, а, з іншого, зайвий раз підкреслює роль вчителя у знаходженні відповідного 

засобу. 

Тому в бойовому хортингу утвердилася практика зручного сприйняття форми, яку учень 

відчуває «своєю». Перемогти уявного супротивника в формі буквально означає здобути 

перемогу над самим собою.  

Якщо учень не навчиться перемагати самого себе, то він не зможе загартувати дух – ось у 

чому цінність форм. 

Оскільки майстри бойового хортингу вважають досконале знання, розуміння та володіння 

технікою бойового хортингу, що міститься в формах такого високого рівня, критерієм 

істинності досягнення особистого просвітління, що узгоджується з постулатом про 

необхідність прямої передачі знань під час тренувань поза текстів, то самі ці тексти можуть 

змінюватися, щоб відповідати духу часу [79–88]. Адже в такій зміненій формі відображається 

справжня природа нового майстра, який досяг просвітління. 
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Таким чином, згідно з поглядами відомих наставників бойового хортингу, вищі форми 

являють собою ефективний метод психічного переструктурування особистості звичайного 

учня в істинного та перспективного послідовника бойового хортингу з метою подальшого 

досягнення ним високого рівня теоретичного розуміння, фізичної, технічної і тактичної 

підготовленості, а також психологічної непохитності та духовного просвітління, з якими 

приходить раціональність і ефективність проведення сутички. 

Форми викладацького рівня: вища захисна та вища атакувальна виконуються на 

36 рахунків. 

Вища захисна форма 

Форма «Вища захисна» (В-з) – «Higher Defensive Form» (H-d), як усі форми, виконується 

під рахунок і самостійно. Вища захисна форма здається на вищий викладацький рівень – 

майстер бойового хортингу міжнародного класу [89–94]. Вища захисна форма виконується за 

схемою майстерської захисної форми, тільки змінюються елементи борцівської техніки 

наприкінці комбінаційних ліній. В дану форму включено наступні кидки й утримання:  

1. Задня підніжка + утримання захватом шиї та дальнього плеча (діагональ зі сторони 

ніг). 

2. Кидок через спину + утримання збоку висідом. 

3. Відхват опорної ноги зсередини + утримання зверху. 

4. Кидок через груди + утримання зі сторони голови (діагональ зі сторони голови). 

Рекомендується спочатку вивчення кидкових комбінацій по фазах, а також з різними 

асистентами, а потім повне виконання форми від початку до кінця. Форма виконується з двома 

або чотирма асистентами. 

Дана форма виконується на 36 рахунків. 

Послідовність рухів вищої захисної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий верхній ліктьовий блок (ліва верхня 

підставка), правий удар знизу рукою в підборіддя, нирок вліво під руку до передньої ноги 

(лівої), лівий бічний удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 

2. Лівий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя. 

3. Правий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

4. Правий середній внутрішній долонний блок, лівий удар знизу рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога повертається 

на місце (правобічна стійка). 

5. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (правобічна стійка), лівий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (правобічна стійка), лівий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (правобічна стійка). 

6. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), в стійці уклін вправо, уклін вліво, з 

підкроком, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка), відхід з лінії атаки в ліву сторону – підкрок лівою ногою, лівий удар знизу 

рукою в підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

7. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), лівий бічний удар ногою в голову, 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

8. Асистент атакує лівим прямим ударом рукою в голову. Ухил тулубом вліво, блок та 

захват правою рукою за ударяючу руку, лівою рукою за шию асистента, задня підніжка вправо 

через ліву ногу з падінням і виходом на утримання захватом шиї та дальнього плеча (діагональ 

зі сторони ніг). 
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9. Піднятися в правобічну стійку в зворотному напрямку. 

10. Правий верхній ліктьовий блок (права верхня підставка), лівий удар знизу в підборіддя, 

нирок вправо під руку до передньої ноги (правої), правий бічний удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

11. Правий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), правий прямий удар рукою 

в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя. 

12. Лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

13. Лівий середній внутрішній долонний блок, правий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога 

повертається на місце (лівобічна стійка). 

14. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (лівобічна стійка), правий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (лівобічна стійка), правий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (лівобічна стійка). 

15. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), в стійці уклін вліво, уклін вправо, 

з підкроком, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка), відхід з лінії атаки вправу сторону – підкрок правою ногою, правий удар 

знизу рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

16. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), правий бічний удар ногою в голову, 

правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

17. Асистент атакує правим прямим ударом рукою в голову. Блок та захват лівою рукою за 

ударяючу руку, правою – за шию асистента, кидок через спину вліво з падіння та виходом на 

утримання збоку. 

18. Піднятися в правобічну стійку в напрямку 90° вліво. 

19. Правий верхній ліктьовий блок (права верхня підставка), лівий удар знизу в підборіддя, 

нирок вправо під руку до передньої ноги (правої), правий бічний удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

20. Правий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), правий прямий удар рукою 

в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя. 

21. Лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

22. Лівий середній внутрішній долонний блок, правий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога 

повертається на місце (лівобічна стійка). 

23. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (лівобічна стійка), правий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (лівобічна стійка), правий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (лівобічна стійка). 

24. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), в стійці уклін вліво, уклін вправо, 

з підкроком, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя 

(правобічна стійка), відхід з лінії атаки вправу сторону – підкрок правою ногою, правий удар 

знизу рукою в підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

25. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), правий бічний удар ногою в голову, 

правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

26. Асистент атакує лівим бічним ударом ногою в тулуб. Захват правою рукою ударяючої 

ноги під колінній суглоб під плече, лівою – за шию асистента, відхват опорної ноги зсередини 

лівою ногою з падінням і виходом на утримання зверху. 

27. Піднятися в лівобічну стійку в зворотному напрямку. 

28. Крок правою ногою назад (лівобічна стійка), лівий верхній ліктьовий блок (ліва верхня 

підставка), правий удар знизу рукою в підборіддя, нирок вліво під руку до передньої ноги 

(лівої), лівий бічний удар рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка). 
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29. Лівий гомілковий блок (повернути ногу в бойову стійку), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя. 

30. Правий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна 

стійка), правий верхній долонний блок, лівий прямий удар рукою в підборіддя. 

31. Правий середній внутрішній долонний блок, лівий удар знизу рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар коліном у підборіддя – показати руками рух назустріч коліну – нога повертається 

на місце (правобічна стійка). 

32. Відхід переходом назад (базове пересування на два кроки) (правобічна стійка), лівий 

бічний удар ногою в голову – нога повертається на місце (правобічна стійка), лівий круговий 

удар ногою з розворотом в голову (правобічна стійка). 

33. Зміна стійки на місці набіганням (лівобічна стійка), в стійці уклін вправо, уклін вліво, з 

підкроком, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя 

(лівобічна стійка), відхід з лінії атаки в ліву сторону – підкрок лівою ногою, лівий удар знизу 

рукою в підборіддя, правий удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

34. Зміна стійки на місці набіганням (правобічна стійка), лівий бічний удар ногою в голову, 

лівий верхній долонний блок, правий прямий удар рукою в підборіддя. 

35. Асистент атакує правим бічним ударом ногою в тулуб. Захват тулуба двома руками 

збоку, кидок через груди з падінням і виходом на утримання зі сторони голови захватом 

правою рукою шиї і лівою – тулуба під пахвою асистента (діагональ зі сторони голови). 

36. Піднятися та прийняти основну стійку етикету з поворотом вправо на 90° у вихідне 

положення. 

Основна стійка етикету. 

Вища атакувальна форма 

Форма «Вища атакувальна» (В-а) – «Higher Attacking Form» (H-а) виконується під рахунок 

і самостійно. 

Вивчення вищої атакувальної форми бойового хортингу відбувається за схемою 

майстерської атакувальної форми, але зі зміною борцівських комбінацій прийомів. У форму 

наприкінці комбінаційних ліній включені такі елементи: 

1. Задня підніжка + важіль ліктя. 

2. Кидок через спину + важіль руки між ногами. 

3. Відхват опорної ноги зсередини + защемлення ахіллового сухожилля. 

4. Кидок через груди + задушливий прийом з-за спини. 

Рекомендується спочатку вивчення кидкових комбінацій по фазах, а також з різними 

асистентами, а потім повне виконання форми від початку до кінця. Форма виконується з двома 

або чотирма асистентами. При досягненні цього рівня спортсмен бойового хортингу 

продовжує тренуватися вже самостійно [95–99]. Він має присвячувати достатньо часу 

тренуванню, завжди шукаючи можливість поліпшити особисту техніку. Для цього йому слід 

уже самостійно розглянути весь комплекс форм, які йому добре відомі, з метою збільшення 

глибини розуміння виконуваних технік. 

Дана форма виконується на 36 рахунків. 

Послідовність рухів вищої атакувальної форми 

Основна стійка етикету. 

1. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар ліктем по передпліччях, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний 

удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

2. Крок переходом правою вперед (базовий підхід), лівий прямий удар коліном у підборіддя 

– показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), правий 

сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна стійка). 

3. Підкрок передньою правою ногою, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вправо, правий удар знизу рукою в підборіддя 

з виходом у фронтальну стійку (підхід лівою ногою до рівня правої), лівий удар знизу рукою 

в підборіддя (фронтальна бойова стійка). 
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4. Лівий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, правий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок лівою вперед, лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

5. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (правої) – лівобічна стійка, лівий прямий удар 

рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° ліворуч), правий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (лівобічна стійка). 

6. Пересування вперед приставним кроком (лівобічна стійка), правий сторонній удар ногою 

в голову під кутом 45°, крок правою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії атаки 

(правобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, правий удар знизу рукою в підборіддя, 

лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

7. Крок переходом лівою вперед, правий круговий удар ногою в голову, крок правою 

вперед, лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед, підкрок лівою вперед, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

8. Асистент атакує лівим прямим ударом рукою в голову. Ухил тулубом вліво, блок та 

захват правою рукою за ударяючу руку, лівою рукою за шию асистента, задня підніжка вправо 

через ліву ногу з падінням і виходом на больовий прийом на праву руку асистента – важіль 

ліктя дальньої руки схресним захватом.  

9. Піднятися в правобічну стійку в зворотному напрямку. 

10. Підкрок правою ногою вперед (правобічна стійка), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар ліктем по передпліччях, лівий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

11. Крок переходом лівою вперед (базовий підхід), правий прямий удар коліном у 

підборіддя – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна стійка), 

лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 

12. Підкрок передньою лівою ногою, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вліво, лівий удар знизу рукою в підборіддя з виходом у 

фронтальну стійку (підхід правою ногою до рівня лівої), правий удар знизу рукою в підборіддя 

(фронтальна бойова стійка). 

13. Правий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, лівий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок правою вперед, правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

14. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (лівої) – правобічна стійка, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° праворуч), лівий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (правобічна стійка). 

15. Пересування вперед приставним кроком (правобічна стійка), лівий сторонній удар 

ногою в голову під кутом 45°, крок лівою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії атаки 

(лівобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

16. Крок переходом правою вперед, лівий круговий удар ногою в голову, крок лівою вперед, 

правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед, підкрок правою вперед, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

17. Асистент атакує правим прямим ударом рукою в голову. Блок та захват лівою рукою за 

ударяючу руку, правою – за шию асистента, кидок через спину вліво з падіння та переходом 

на больовий прийом на праву руку асистента – важіль руки між ногами. 

18. Піднятися в правобічну стійку в напрямку 90° вліво. 

19. Підкрок правою ногою вперед (правобічна стійка), лівий прямий удар рукою в 

підборіддя, правий бічний удар ліктем по передпліччях, лівий удар знизу рукою в підборіддя, 

правий бічний удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 
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20. Крок переходом лівою вперед (базовий підхід), правий прямий удар коліном у 

підборіддя – показати руками рух назустріч коліну, крок правою вперед (правобічна стійка), 

лівий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок лівою вперед (лівобічна стійка). 

21. Підкрок передньою лівою ногою, лівий прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вліво, лівий удар знизу рукою в підборіддя з виходом у 

фронтальну стійку (підхід правою ногою до рівня лівої), правий удар знизу рукою в підборіддя 

(фронтальна бойова стійка). 

22. Правий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, лівий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок правою вперед, правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

23. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (лівої) – правобічна стійка, правий прямий 

удар рукою в підборіддя, лівий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° праворуч), лівий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (правобічна стійка). 

24. Пересування вперед приставним кроком (правобічна стійка), лівий сторонній удар 

ногою в голову під кутом 45°, крок лівою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії атаки 

(лівобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, лівий удар знизу рукою в підборіддя, правий 

удар знизу рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

25. Крок переходом правою вперед, лівий круговий удар ногою в голову, крок лівою вперед, 

правий бічний удар ногою в голову, крок правою вперед, підкрок правою вперед, правий 

прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

26. Асистент атакує лівим бічним ударом ногою в тулуб. Захват правою рукою ударяючої 

ноги під колінній суглоб під плече, лівою – за шию асистента, відхват опорної ноги лівою 

ногою з падінням і виходом на больовий прийом на праву ногу асистента – защемлення 

ахіллового сухожилля. 

27. Піднятися в лівобічну стійку в зворотному напрямку. 

28. Крок лівою ногою вперед (лівобічна стійка), правий прямий удар рукою в підборіддя, 

лівий бічний удар ліктем по передпліччях, правий удар знизу рукою в підборіддя, лівий бічний 

удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

29. Крок переходом правою вперед (базовий підхід), лівий прямий удар коліном у 

підборіддя – показати руками рух назустріч коліну, крок лівою вперед (лівобічна стійка), 

правий сторонній удар ногою вперед у підборіддя, крок правою вперед (правобічна стійка). 

30. Підкрок передньою правою ногою, правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, уклін тулуба вправо, правий удар знизу рукою в підборіддя 

з виходом у фронтальну стійку (підхід лівою ногою до рівня правої), лівий удар знизу рукою 

в підборіддя (фронтальна бойова стійка). 

31. Лівий бічний удар ногою в голову з фронтальної стійки, правий бічний удар ногою в 

голову з фронтальної стійки, крок лівою вперед, лівий прямий удар рукою в підборіддя, 

правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 

32. Відхід з лінії атаки заступом задньої ноги (правої) – лівобічна стійка, лівий прямий удар 

рукою в підборіддя, правий бічний удар рукою в підборіддя (кут атаки 90° ліворуч), правий 

бічний удар ногою в голову (повернення ноги в стартове положення), розворот в напрямку 

попередньої атаки (лівобічна стійка). 

33. Пересування вперед приставним кроком (лівобічна стійка), правий сторонній удар 

ногою в голову під кутом 45°, крок правою вперед в напрямку удару ногою під кутом 45°, 

правий прямий удар рукою в підборіддя, лівий прямий удар рукою в підборіддя, відхід з лінії 

атаки (правобічна стійка) в напрямку попередньої атаки, правий удар знизу рукою в 

підборіддя, лівий удар знизу рукою в підборіддя (правобічна стійка). 

34. Крок переходом лівою вперед, правий круговий удар ногою в голову, крок правою 

вперед, лівий бічний удар ногою в голову, крок лівою вперед, підкрок лівою вперед, лівий 

прямий удар рукою в підборіддя, правий прямий удар рукою в підборіддя (лівобічна стійка). 
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35. Асистент атакує правим бічним ударом ногою в тулуб. Захват тулуба двома руками 

збоку, кидок через груди з падінням і виходом на задушливий прийом з-за спини захватом 

лівим передпліччям шиї асистента, руки в замку. 

36. Піднятися та прийняти основну стійку етикету з поворотом вправо на 90° у вихідне 

положення. 

Основна стійка етикету. 

У даному науковому дослідженні проаналізовано основи послідовного виконання 

майстерських і вищих форм бойового хортингу, що входить у вимоги правил та умови участі 

в спортивних змаганнях з бойового хортингу в розділі змагань «Форма», основні аспекти 

правил змагань, акцентовано увагу на розділах змагань і видах підготовки спортсменів 

бойового хортингу (теоретична, технічна, тактична, фізична та психологічна підготовки). 

Висновки. Таким чином, у даному науковому дослідженні проаналізовано особливості 

охарактеризовано регламент демонстрації та послідовність виконання майстерських і вищих 

форм бойового хортингу, аспекти суддівства спортивних змагань з бойового хортингу в 

умовно-контактному виді змагальної програми – розділ «Форма», розкривається проблема 

суддівства та визначенні переможців у спортивних змаганнях з бойового хортингу у розділі 

«Форма».  

Зазначається, що форма – послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових 

комбінацій бойового хортингу, пов'язаних між собою на принципах ведення сутички з одним 

або декількома суперниками.  

Форми (від слова «формувати») сформовані на базі основних стійок, пересувань, блоків та 

ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну 

функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є змагання.  

Перераховано та описано основні напрями підготовки спортсменів та особливості 

суддівства спортивних змагань в розділі «Форма».  

Правила спортивних змагань є єдиними чинними на території України правилами змагань 

з бойового хортингу в розділі «Форма», визначають основні засади організації та проведення 

змагань, що проводяться на території України.  

Правила змагань розроблені відповідно до Міжнародних правил змагань з бойового 

хортингу, які затверджені Всесвітньої федерації бойового хортингу, і є основним 

нормативним документом, що регламентує порядок організації, проведення та підведення 

підсумків змагань з бойового хортингу в розділі «Форма», визначає систему, порядок та умови 

змагальної діяльності, систему суддівства змагань.  

Якщо говорити про бойовий хортинг як бойове мистецтво, його методики йдуть від 

надбання поколінь та традицій: чим більше подорожуєш з бойовим хортингом країнами світу, 

вивчаєш, споглядаєш, досліджуєш, відкриваєш прояви бойового мистецтва, тим чіткіше 

формуються власні внутрішні цінності, переконання, відточуються смаки, вдосконалюється 

техніка прийомів сутички.  

Водночас, бойовий хортинг вважається не тільки видом спорту зі своєю змагальною 

програмою, це є бойове мистецтво. А само мистецтво є універсальною мовою світу і водночас 

мовою кожного народу, кожної людини. Спортивна як і культурна дипломатія забезпечує 

міжнародний культурний обмін, в рамках якого мистецтво долає кордони і зближує спільноти, 

сприяє порозумінню між ними.  

Репутація та сприйняття України в очах іноземної аудиторії є дуже важливим інтересом для 

усіх українців. Всебічна підготовка в бойовому хортингу – це формування, розвиток і 

вдосконалення властивостей фізичної підготовленості, тактичних здібностей, технічного 

вдосконалення і психіки, які потрібні для успішної діяльності спортсменів та команд. 

Для правильного планування навчально-тренувального процесу з вивчення майстерських і 

вищих форм бойового хортингу потрібно мати на увазі, що фахівці виокремлюють п’ять видів 

підготовки спортсменів бойового хортингу: теоретична, технічна, тактична, фізична та 

психічна підготовки. 
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Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над вдосконаленням знань 

і умінь щодо демонстрації та послідовність виконання майстерських і вищих форм 

бойового хортингу, суддівства змагань з бойового хортингу в розділі «Форма», виховання 

фізичної культури, формування змагальної готовності спортсменів засобами бойового 

хортингу у констатувальному, формувальному та контрольному експериментах буде 

конкретизована в результатах дослідження. 
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Grechanyi O. M., Yeromenko E. A., Ilnytskyi I. R. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 

Regulations and sequence of execution of masterful and higher forms of combat horting 
 

Abstract. This scientific article describes the demonstration regulations and the sequence of masterful and 

higher forms of combat horting, aspects of refereeing sports competitions in combat horting in the conditional 

contact form of the competition program – section "Form", reveals the problem of refereeing and determining 

winners in sports competitions in combat horting section "Form". It is noted that the form is a consistent 

execution of preparatory formalized sparring combinations of combat horting, interconnected on the 

principles of fighting with one or more opponents. Forms (from the word "form") are formed on the basis of 

the main racks, movements, blocks and punches and kicks, which perform both training and demonstration 

function. One of the types of official demonstrations of forms is competitions. Combat horting competitions in 

the "Form" section are held in order to improve sparring combinations, a reference sample of combat horting 

techniques for memorizing, copying and learning the basic basic forms by participants. The principle of 

training combat horting on the basis of forms is that by repeating the form many times, the athlete accustoms 

his body to a certain way of movement, which training brings to the subconscious level. If the athlete gets into 

a real combat situation of the fight, then the whole body, arms, legs, torso, formed shock parts of the arms and 

legs work confidently and independently on the basis of reflexes acquired by such repeated repetition of 

masterful and higher forms. The form of clothing for participation in the competition in the section "Form" – 

greyhound (jacket with a belt and pants). Participation in the competition in other clothes is not allowed. The 

general assessment of the quality of performance of master and higher forms by the participant of the 

competition includes the following principles: observance of etiquette of combat horting; knowledge of 

technology, pace of technology ("level of technology"); moments of force tension ("force concentration"); 

breath control. Forms accustom students to versatile work and free movement in the fight. 
 

Key words: sequence of execution of master forms, section of competitions "Form", combat horting, 

estimation for level of performance of equipment, demonstration of higher forms, concentration of force.
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УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


