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Обґрунтування теми. Провідною ідеєю і центральним завданням освітньої політики України 

є модернізація освіти, яка повинна бути якісною і відповідати світовим стандартам. Найбільш 

важливим показником підготовки фахівців правоохоронних органів держави має бути яскраво 

виражена спрямованість навчального процесу на формування у студентів, курсантів і слухачів закладів 

вищої освіти системи органів внутрішніх справ та інших відомств навичок, що мають тісний зв'язок з 

характером майбутньої службової діяльності [5; 12]. В даний час вимоги, що пред'являються 

майбутньому фахівцю правоохоронних органів у зв'язку з підготовкою до службової діяльності, 

повністю поглинули її культурний потенціал, універсальні характеристики особистості, так необхідні 

для професійного становлення, подальшого особистісного розвитку [2; 4]. 

Здійснювана реформа освіти має сприяти вдосконаленню підготовки студентів і курсантів, 

майбутніх кваліфікованих фахівців правоохоронних органів, включаючи педагогічний, психологічний, 

економічний, правовий та інші аспекти для готовності бути гармонійно розвиненою особистістю. 

Найважливішим засобом, що сприяє формуванню особистості студента і курсанта, є регулярні заняття 

національним професійно-прикладним видом спорту України бойовим хортингом [1; 3; 5; 9; 11]. 

Необхідність і важливість цілеспрямованої підготовки студентів, курсантів і слухачів відомчих 

закладів вищої освіти системи правоохоронних органів України до професійної діяльності, а також 

формування фонду теоретичних і експериментальних показників професійно-прикладної та 

функціональної підготовки засобами бойового хортингу в цій справі зумовили виділення специфічної 

галузі – професійно-прикладної фізичної культуру, яка виховується у процесі занять бойовим 

хортингом і спрямована на перспективні основи підготовки та оволодіння правоохоронною 

спеціальністю. 

Водночас, через високу навчальну та службову завантаженість студентів, курсантів і слухачів 

закладів вищої освіти системи правоохоронних органів не надається можливість регулярно займатися 

бойовим хортингом, вивченням прийомів самозахисту, фізичними вправами, що негативно 

позначається на рівні розвитку фізичних якостей, формуванні службово-прикладних рухових умінь і 

навичок у майбутніх фахівців правоохоронних органів, студентів і курсантів спеціалізованих ЗВО [1; 

6; 10]. У цій ситуації з'являється необхідність розв'язання суперечності між об'єктивною відсутністю 

великих фізичних напруг у повсякденній службовій діяльності та вимогами до достатньої фізичної 

готовності, продиктованими нормативними документами, що регламентують бойову та фізичну 

підготовку фахівців. Подібне протиріччя призводить до недооцінки значущості фізичних кондицій для 

підвищення професійної готовності майбутніх фахівців правоохоронних органів [3; 7]. 

Виклад основного матеріалу. Достатній рівень кондиційних і координаційних здібностей 

студентів і курсантів сприяє ослабленню дії стомлення або усунення його взагалі, у зв'язку з чим стає 
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значно легше переносити несприятливі умови зовнішнього і внутрішнього середовища, зберігати 

високий рівень працездатності і, отже, успішно вирішувати навчальні та службові завдання [3; 8]. 

Специфіка відомчого закладу вищої освіти обумовлює і особливості виконання контрольних 

вправ з фізичної підготовки. В освітніх установах правоохоронних органів основними силовими 

нормативами є: підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, нахили 

вперед з положення лежачи на спині протягом 1 хв, поштовх (жим) гирі вагою 24 кг, силова комплексна 

вправа. При перевірці швидкості використовують: човниковий біг 10×10 м, човниковий біг 20×20 м, 

100 м [4; 6]. Витривалість студентів і курсантів визначається за такими контрольними вправами: біг 

(крос) на 1 км, біг (крос) на 5 км, ходьба на лижах на 5 км, плавання на 100 м, крім цього, у програмі з 

функціональної підготовки студентів і курсантів передбачено подолання смуги перешкод, як 

загальновійськової, так і спеціальної з подальшим виконанням прийомів єдиноборства бойового 

хортингу [5; 8]. 

У рамках первісної підготовки студентів і курсантів за освітніми програмами навчання освітніх 

установ системи правоохоронних органів України здійснюється розвиток основних фізичних якостей 

до необхідного рівня, оволодіння професійно-прикладними руховими навичками і вміннями. 

Визначальним при перевірці рівня загальної фізичної підготовленості студентів, курсантів і слухачів є 

успішне виконання трьох нормативів (загальнофізичних вправ) на силу, швидкість і спритність, а 

також витривалість [6; 11; 12]. 

При цьому, з огляду на особливості адаптації організму до постійних фізичних навантажень і 

необхідність поступового та планомірного їх збільшення, настанови та рекомендації з організації 

фізичної підготовки в правоохоронних органів України передбачають підвищення вимог до рівня 

фізичної підготовленості студентів і курсантів з кожним наступним роком навчання. В даному випадку 

можна говорити про відповідність основним принципам фізичного виховання, визначеним в науково- 

методичній літературі з бойового хортингу: принцип безперервності тренувального процесу, принцип 

поступового збільшення навантаження тощо. 

Говорячи про особливості організації фізичної підготовки у спеціалізованих закладах вищої 

освіти системи правоохоронних органів України, необхідно відзначити різноманітність форм занять, 

що проводяться зі студентами, курсантами та слухачами відомчих закладів [8]. Під формами фізичної 

підготовки розуміють способи організації навчально-виховного процесу, кожен з яких 

характеризується певним типом взаємодії викладача та студентів і курсантів, а також відповідними 

умовами занять. За особливостями організації студентів та курсантів і способами керівництва ними, 

заняття з фізичного виховання розділяються на дві групи – аудиторні і позааудиторні. 

Визначена форма у закладах вищої освіти системи правоохоронних органів є аудиторні 

(практичні) заняття, що проводяться викладачем зі змінним особовим складом відповідно до 

навчальної програми дисципліни «Бойовий хортинг», тематичним планом і відповідно до розкладу 

навчальних занять. Згідно з вимогами програми, практичні заняття з фізичної підготовки студентів і 

курсантів проводяться в обсязі не менше 2 на тиждень (4 академічні години) [3; 11]. 

Позааудиторні форми представляють собою заняття бойовим хортингом, які можуть 

проводитися викладачами для підвищення фізичної підготовки, тренерами (інструкторам) з бойового 

хортингу, курсовими командирами, молодшим командним складом, а також самими студентами і 

курсантами (самостійно) з метою вивчення бойових прийомів самооборони, розвитку спеціальних 

фізичних якостей, удосконалення рухових навичок, зміцнення здоров'я, активного відпочинку. В 

освітніх установах системи правоохоронних органів України позаурочними формами занять студентів 

і курсантів – спортсменів бойового хортингу є: 1) ранкова фізична зарядка; 2) спортивно-масова робота 

в стройових підрозділах; 3) самостійна підготовка; 4) тренування в спортивних секціях бойового 

хортингу; 5) спортивні свята і змагання з бойового хортингу; 6) індивідуальні та групові консультації. 

Для визначених форм занять у закладах вищої освіти системи правоохоронних органів України 

характерно те, що діяльністю студентів і курсантів управляє фахівець – викладач з бойового хортингу, 

професійно-прикладної та функціональної підготовки [5; 9]. В даному випадку, згідно робочої 

програми з дисципліни «Бойовий хортинг», строго дотримуються частоти і тривалості занять, а також 

їх взаємозв'язку між собою і між суміжними спеціальними дисциплінами. Основна з таких форм – це 

побудова занять з бойового хортингу в рамках загальноприйнятої структури, тобто поділ заняття на 

три складові частини: підготовчу, основну і заключну [6; 11]. 

Підготовча частина необхідна для початкової організації студентів і курсантів, психічної та 

функціональної підготовки, а також підготовки опорно-рухового апарату до майбутньої специфічної 

роботи. Основна частина забезпечує вирішення завдань виховання фізичних якостей, навчання техніці 

прийомів та рухових дій бойового хортингу. У заключній частині занять з бойового хортингу організм 
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приводиться у спокійний стан після основного навантаження, відбувається відновлення ЧСС і 

артеріального тиску системи кровообігу, викладач підводить підсумки заняття, виявляє основні 

помилки, заохочує кращих студентів і курсантів, організовано закінчує заняття [2; 4]. 

Навчальні заняття у спеціалізованих закладах вищої освіти системи правоохоронних органів 

можуть ділитися на заняття, спрямовані на загальну фізичну підготовку та заняття, які мають 

професійно-прикладну спрямованість на спеціальну фізичну (функціональну) підготовку. У першому 

випадку основна частина навчального часу приділяється комплексній підготовці на рухову 

витривалість, розвитку сили і швидкісно-силових та координаційної здібностей студентів і курсантів. 

Заняття професійно-прикладної спрямованості формують у майбутніх правоохоронців необхідні для їх 

професії рухові вміння і навички, серед яких ефективні методи затримання правопорушника, способи 

захисту від збройного і неозброєного супротивника, зовнішній огляд, навички конвоювання з 

використанням і без використання спеціальних засобів тощо [3; 6]. 

Залежно від етапів навчання, ступеня оволодіння студентами і курсантами навчального 

матеріалу, заняття з бойового хортингу, пов'язані з навчальними формами засвоєння матеріалу, 

різняться за ознакою вирішуваних завдань: 1) заняття щодо освоєння нового матеріалу, для яких 

характерне широке використання словесних і наочних методів, невисока «моторна» щільність; 2) 

заняття з метою закріплення і вдосконалення пройденого матеріалу; 3) контрольно-перевірочні 

заняття, призначені для визначення рівня професійно-прикладної та функціональної підготовленості 

студентів і курсантів, перевірки рівня засвоєння відповідних умінь і навичок; 4) комплексні (змішані) 

заняття, на яких одночасно вирішуються завдання навчання техніці прийомів бойового хортингу, 

специфічних рухових дій, виховання фізичних якостей, а також контролю за рівнем успішності 

студентів і курсантів [8; 9]. 

Головна особливість позааудиторних форм занять у спеціалізованих закладах вищої освіти 

системи правоохоронних органів з функціональної підготовки є те, що окремі їх види (ранкова фізична 

зарядка, спортивно-масова робота в підрозділі, самостійна підготовка) є обов'язковими елементами 

розпорядку дня студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом. З огляду на важливість 

даних занять, а також особливості їх організації (керівники занять, як правило, не є викладачами 

фізичного виховання), необхідним є їх відповідне методичне забезпечення і контроль з боку фахівців 

– професорсько-викладацького складу профільних кафедр (на прикладі кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби 

України) [5; 13]. 

Підсумовуючи вищевикладене, хотілося б позначити основні особливості навчально- 

тренувального процесу з професійно-прикладної та функціональної підготовки студентів і курсантів 

засобами бойового хортингу в освітніх установах системи правоохоронних органів України. До них, 

перш за все, відносяться: 

− чітке відомче регулювання процесу фізичної підготовки студентів, курсантів, слухачів і 

співробітників закладів вищої освіти системи правоохоронних органів; 
− розмежування загальної фізичної підготовки і спеціальної (професійно-прикладної) 

фізичної підготовки у процесі занять бойовим хортингом; 

− планомірне підвищення вимог до рівня фізичної підготовленості студентів, курсантів і 

слухачів з кожним наступним роком навчання; 
− широке використання контрольних вправ бойового хортингу професійно-прикладної 

спрямованості (бойові прийоми самооборони, спеціальні смуги перешкод тощо); 

− різноманітність форм занять, що проводяться зі студентами, курсантами та слухачами 

відомчих закладів вищої освіти; 

− обов'язковість проведення та методичного забезпечення позааудиторних форм занять 

бойовим хортингом у спортивних секціях у вечірній час (впродовж 1-1,5 год орієнтовно з 18:00 до 

21:00, у відповідності до розкладу спортивного залу закладу освіти); 

− організація секційної роботи з бойового хортингу з метою залучення максимального числа 

студентів і курсантів до систематичних занять прикладними прийомами самозахисту, підготовки та 

участі збірних команд закладу освіти у змаганнях з бойового хортингу різного рівня. 

Фізична підготовка майбутніх фахівців правоохоронних органів завжди лімітована часом. 

Одним з головних напрямів у вирішенні завдань оптимізації фізичного стану студентів і курсантів є 

вдосконалення методичних основ на базі інтенсифікації процесу фізичної підготовки на навчальних 

заняттях з дисципліни «Бойовий хортинг» [7]. 
У зв'язку з цим було організовано і проведено науково-педагогічне дослідження з використання 
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комплексних тренувань з бойового хортингу максимальної потужності для підвищення 

функціональної підготовленості студентів, курсантів і слухачів спеціалізованих закладів вищої освіти 

з підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів [4; 8]. 

У зміст комплексних тренувань максимальної потужності з бойового хортингу були включені 

високоінтенсивні види дій, які передбачали завдання: за мінімальний час виконати зазначений обсяг 

фізичного навантаження; за зазначений час виконати максимальний обсяг рухової активності. 

Дане дослідження проводилося на базі кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної   підготовки Факультету   підготовки, перепідготовки та   підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України (керівник науково- 

дослідної роботи – професор кафедри Е. А. Єрьоменко). У дослідженні брало участь 220 студентів, 

курсантів і слухачів даного спеціалізованого закладу вищої освіти (юнаків і дівчат віком 18–23 роки). 

Розроблені багатофункціональні комплекси фізичних вправ бойового хортингу включалися до 
змісту навчальних занять з фізичної підготовки. 

Для організації подібних занять була проведена наступна робота: 

− виявлено найбільш ефективні фізичні вправи бойового хортингу для занять зі студентами і 

курсантами під час застосування засобів високоінтенсивного багатофункціонального тренінгу; 

− розроблено тренувальні комплекси з відібраних фізичних вправ та прийомів фізичного 

самозахисту бойового хортингу; 
− організовано заняття з високоінтенсивного багатофункціонального тренування; 

− удосконалено методики фізичної підготовленості студентів і курсантів закладів вищої освіти 

системи правоохоронних органів засобами бойового хортингу на основі функціональних 

багатосуглобових рухових дій; 

− перевірено ефективність тренувального процесу щодо використання 

багатофункціонального тренінгу, на якому студенти, курсанти і слухачі знайомилися з технічними 

прийомами бойового хортингу і тактикою їх застосування. 

Для розвитку рухових здібностей підбирали комплекси вправ, до змісту яких входили методи 

багатоповторного виконання ударів і кидків суперника, відпрацювання елементів подальшого 

затримання і конвоювання, рухові дії з обтяженням власною вагою (підтягування на перекладині, 

згинання і розгинання рук в упорі лежачи, на брусах, стрибки через скакалку) [3]. Тренування 

проводилися коловим методом. Використовувався повторний метод з використанням прискорень для 

розвитку швидкості на коротких бігових дистанціях 30, 60 і 100 м. 

Наведемо приклад тренувального заняття, проведеного зі студентами, курсантами та слухачами 

кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України 

з високоінтенсивного багатофункціонального тренінгу за методикою бойового хортингу. У зміст 

занять входило: виконання кидка через стегно (кількість кидків за 30 с); 3×10 – присідання у ривковий 

сід; 3×10 – присідання зі штангою на грудях; 3×10 – взяття штанги на груди; інтенсивний комплекс – 

поштовх штанги на час (після кожного підйому штанга ставиться на підлогу), допускаються паузи для 

відпочинку, завдання: якнайшвидше підняти 30 разів штангу над головою. Крім того, після 

інтенсивного фізичного навантаження до змісту занять входили вправи на розвиток гнучкості і 

розслаблення м'язів [5]. 

Результати проведеного науково-педагогічного експерименту і аналіз наявної методичної 

літератури Національної федерації бойового хортингу України дозволили зробити висновок про те, що 

тренування максимальної потужності можуть застосовуватися у фізичній підготовці студентів, 

курсантів і слухачів закладів вищої освіти системи правоохоронних органів України. Зміст вправ 

максимальної потужності слід підбирати з урахуванням фізичної підготовленості, віку учасників 

тренування з бойового хортингу і наявної матеріальної бази закладу [7]. 

Наша прихильність до фізичної підготовки студентів і курсантів, заснованої на перевірених 

ефективних методиках бойового хортингу, даних про фізичну продуктивність, що аналізуються і 

досліджуються фахівцями, до співпраці з іншими тренерами в розвитку програми і відкритість системи 

в цілому дозволили нам отримати важливі результати, отримані за допомогою набору специфічних 

фізичних вправ бойового хортингу. Було виявлено, що бойовий хортинг збільшує працездатність 

організму студента і курсанта в широких часових межах, пояснює різноманітність спортивних завдань, 

які виражаються у глибокому проникненні засобів бойового хортингу в різні види функціональної 

підготовки та фізичної діяльності. Ми прийшли до висновку, що подібні рухові дії будуть ефективно 

сприяти професійній підготовці майбутніх фахівців системи правоохоронних органів України. 
Основним з найголовніших завдань підвищення якісних характеристик фізичних показників 
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студентів і курсантів методами відпрацювання прикладних прийомів бойового хортингу є спеціальна 

підготовка розвинених співробітників правоохоронних органів, які володіють високою психологічною 

стійкістю, сміливих, впевнених у власних силах, здатних успішно діяти в складних швидкозмінних 

ситуаціях, в яких спостерігається високий рівень критичності і небезпеки, при затриманні 

правопорушників, серед яких, як правило, зустрічаються молоді, нахабні і жорстокі люди, багато з яких 

навчені або володіють навичками ведення бойових дій в різних ситуаціях [8]. Тому, використання 

високоефективного виду спорту бойового хортингу, у разі необхідності застосування прийомів, буде 

гарантом фізичної і психологічної перемоги працівника правоохоронних органів над небезпечним 

злодієм під час його затримання. 

Професійно-прикладна підготовка співробітників правоохоронних органів у процесі 

вивчення прийомів бойового хортингу. 

Навчання співробітників правоохоронних органів протидії злочинцям здійснюється на 

навчально-тренувальних заняттях з бойового хортингу, під час спортивно-масової роботи, на зборах з 

різних видів підготовки і в процесі оперативно-службової (бойової) діяльності працівників органів 

внутрішніх справ та інших правоохоронних структур держави. 

Основний акцент на цих заняттях робиться на різних вправах бойового хортингу, що сприяють 

формування у працівників правоохоронних органів необхідних фізичних якостей (сили, швидкості, 

витривалості, спритності, координаційних здібностей, швидкості реакції тощо). Для формування і 

розвитку сміливості і рішучості в навчально-тренувальний процес включаються заняття з вивчення 

спеціальних прикладних методик бойового хортингу з освоєння прийомів і елементів з ризиком, 

великою фізичною і вольовою напругою [9]. При цьому завжди необхідно пам'ятати про заходи 

безпеки. Щоб уникнути травматизму при проведенні занять корисно приділити особливу увагу 

підготовці місць занять. Також потрібно оцінити функціональні та емоційно-вольові резерви організму 

співробітників правоохоронних органів на предмет можливості виконання вправ, прийомів і дій, що 

вимагають високої координації і швидкості їх виконанні [11]. 

На заняттях з вивчення бойових прийомів часто мають місце больові прийоми, тому при 

навчанні співробітників необхідно стежити за плавністю їх виконання (без ривків). У випадку 

виникнення травми або травмонебезпечної ситуації після сигналу асистента (партнера) прийом слід 

негайного припинення. Важливо починати заняття з вивчення прийомів бойового хортингу зі 

спеціальної розминки, в яку зазвичай включаються перекиди вперед, назад, через плече, політ-перекид, 

вправи з елементами боротьби і вправи у парах. У результаті вивчення розділу «Прийоми бойового 

хортингу» у співробітників правоохоронних органів повинні виробитися стійкі навички затримання 

озброєних і неозброєних правопорушників. 

Згідно з настановами щодо організації фізичної підготовки в органах внутрішніх справ та інших 

правоохоронних структурах України заняття з вивчення прийомів бойового хортингу сконцентровані 

на вихованні сміливості, рішучості, ініціативи та винахідливості, а також на формування навичок 

застосування бойових прийомів і забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів 

[4]. 

Одним з методів навчання прийомам бойового хортингу, виступає змагальний метод, який 

викладачі з фізичного виховання в освітніх організаціях правоохоронних органів України 

застосовують найчастіше. Однак, даний метод краще всього використовувати на етапі вдосконалення 

вже сформованих умінь і навичок, а також техніки і тактики, що вивчається. Як відомо, формування 

рухової навички відбувається в три стадії (періоду): розучування, вміння і безпосередньо сама навичка 

[5]. Навичка є провідним і найкращим етапом володіння працівниками правоохоронних органів 

технікою прикладних прийомів бойового хортингу. 

Основною якісною характеристикою навички вважається її стійкість та автоматизованість 

виконання прийому бойового хортингу. Щоб сформувати відчуття впевненості у своїх діях, необхідне 

здійснення переходу якості володіння технікою будь-якого прийому бойового хортингу зі стадії 

розучування, в стадію вміння, а також зі стадії вміння в стадію навички. У зв'язку з цим, освітній процес 

в правоохоронних органів України спрямований на виявлення, а згодом і вдосконалення найбільш 

ефективних методик формування навичок бойових прийомів [6]. 

Так, при організації навчально-тренувального заняття викладач з фізичної підготовки вибирає 

найбільш ефективні способи фізичного виховання, які відповідають завданням, поставленим 

навчальною програмою підготовки співробітників. Зокрема, для навчання бойовим прийомам 

необхідно використовувати різні методи, а саме: методи суворо регламентованої вправи; методи для 

виховання фізичних якостей; методи для навчання новим руховим діям; метод стандартної вправи; 

цілісно-конструктивний метод; метод змінної вправи; розчленовано-конструктивний метод; 
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комбіновані методи вправ; методи колового тренування; метод сполученої дії та інші. 

У процесі розучування прийому бойового хортингу у співробітника виникає початковий етап 

володіння ним – саме елементарне вміння його виконувати [4]. Рухове вміння виступає початковою 

сходинкою володіння руховою дією і характеризується свідомо керованим рухом, нестійкістю до дії 

збивальних факторів і нестабільністю результатів його виконання [15]. Роль свідомості в цьому 

випадку відіграє провідну роль при управлінні рухом під час проведення прийому. 

Співробітник, який володіє прийомом на етапі вміння, ще не має здатності до перемикання 

уваги на об'єкти навколишнього оточення. 

При використанні розчленовано-конструктивного методу рухова дія в момент проведення 

прийому розучується за складовими частинами (етапами прийому, вправи або рухової дії). Даний 

метод застосовується на початкових етапах навчання, а також в період навчання складним руховим 

діям. При розчленуванні вправи необхідно виділяти і розучувати її самостійні частини (етапи), логічно 

пов'язані між собою. 
Рухове вміння є перехідною фазою до формування рухової навички. 

Формування рухової навички умовно проходить через три стадії: період вироблення; період 

стабілізації; автоматизації. На етапі вироблення відбувається визначення рухової структури прийому 

бойового хортингу з урахуванням стилю, способу рухів, індивідуальних особливостей співробітника; 

відчуття руху і його сенсорна корекція; вихід корекцій з поля контролю свідомості [14]. 

На етапі періоду стабілізації рухової навички відбувається: 1) автоматизація рухів під час 

проведення прийому; 2) з'єднання нових корекцій між собою; 3) остаточне шліфування навички і 

підгонка її до певного еталона виконання прийому. 

На етапі автоматизації навичка вдосконалюється і оптимізується в умовах використання 

перешкод, збивальних факторів, що ускладнюють еталонне виконання розученого прийому бойового 

хортингу. 

На етапі формування досвіду техніки будь-якого бойового прийому в процесі переходу 

якісного стану володіння технікою від рівня вміння до рівня навички, необхідно використовувати 

цілісно-конструктивний метод [7]. При використанні цілісно-конструктивного методу рухова дія 

розучується в цілому без розчленування на окремі частини. Прийом бойового хортингу виконується 

злито (одномоментно). 

Для гарного засвоєння кожен прийом повинен відпрацьовуватися і повторюватися 

багаторазово. Для досягнення більшої кількості повторень прийому, доцільно керуватися певними 

правилами структурування тематичного плану, використовуючи змішану структуру викладу 

навчального матеріалу за принципом «від простого до складного». Дотримуючись даного принципу, 

теми вивчення слід розташовувати за черговістю відповідно до зростання складності виконання 

уніфікованих прийомів бойового хортингу, що сприятиме поступовому підвищенню збивальних 

факторів, які ускладнюють виконання прийому, отже, сприяти нарощуванню навичок їх виконання 

[12]. 

Для збільшення числа повторень прийомів бойового хортингу, варіативності їх виконання в 

тематичному плані доцільно виділяти «базові» і «спеціальні» теми таким чином, щоб розучування 

основних уніфікованих прийомів і технічних дій відбувалося в «базових» темах. І далі, ці прийоми і 

технічні дії повинні удосконалюватися у «спеціальних» темах. 

Після того, як співробітники освоять прийоми бойового хортингу в цілому, їм доцільно ставити 

завдання для самостійного виконання. Необхідно пам'ятати, що результат проведення прийому 

залежить від якості виконання його найдрібніших деталей [11; 16]. Також для вдосконалення досвіду, 

прийоми необхідно розучувати та удосконалювати в обидві сторони, удари правою і лівою кінцівками, 

кидки у праву і ліву сторони. Слід звертати увагу на помилки, змушуючи слухачів усувати їх 

поступово, по черзі. На цьому етапі прийоми вже виконуються в бойовому темпі. Співробітникам 

правоохоронних органів необхідно також вивчати різні варіанти прийомів. 

Метод сполученого впливу застосовується при вдосконаленні прийомів бойового хортингу. 

Сутність даного методу в тому, що техніка рухової дії вдосконалюється в умовах, які вимагають від 

співробітника збільшення фізичних зусиль. Для цього використовують, наприклад, різні обтяження на 

руках або ногах, гумові джгути, тренажери. Вага обтяження підбирається таким чином, щоб при 

виконанні вправ жодним чином не спотворювалася структура руху [11; 12]. 

Для вдосконалення прийомів співробітникам, крім безпосереднього відпрацювання прийомів, 

слід постійно підвищувати рівень загальної і спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична 

підготовка забезпечує всебічний розвиток функціональних можливостей організму. Вона створює 

передумови для найбільш ефективного прояву спеціальних фізичних якостей, необхідних для 
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вдосконалення прийомів бойового хортингу. Спеціальна фізична підготовка відіграє важливу роль у 

формуванні рухових здібностей співробітників правоохоронних органів і знаходиться в прямій 

залежності від особливостей техніки досліджуваних прийомів і тактики їх використання. 

Ефективність бойових прийомів багато в чому залежить від розвитку у співробітників цілого 

комплексу фізичних і фізіологічних здібностей, зокрема швидкісних та координаційних здібностей, 

витривалості. У даному випадку необхідно активно задіяти методи строго регламентованої вправи. 

Методи строго регламентованої вправи, які використовуються для формування фізичних 

якостей співробітників правоохоронних органів, характеризуються багаторазовим виконанням 

прийомів бойового хортингу в умовах суворої впорядкованості [2; 4]. При використанні даного методу 

впорядкуванню підлягає склад рухів і їх зв'язки між собою; фізичне навантаження (ступінь 

інтенсивності і тривалості м'язової роботи), інтервали відпочинку і порядок чергування відпочинку і 

навантаження. Для реалізації даного методу доцільно застосовувати засоби стандартної і перемінної 

(варіативної) вправи, комбіновані засоби (повторно-перемінний метод) і колове тренування, яке може 

бути представлене у вигляді безперервного та інтервального заняття [10]. 

Навчання прийомам бойового хортингу є складним творчим процесом, успішність якого 

залежить від рівня сформованості професійних компетентностей викладачів з фізичної підготовки 

закладів вищої освіти, освітніх організацій системи правоохоронних органів України. Використання 

методів строго регламентованої вправи направлено, перш за все, на оптимізацію процесу формування 

та вдосконалення рухових навичок співробітників правоохоронних органів у процесі застосування 

прийомів бойового хортингу. 

Висновок. Постійні заняття бойовим хортингом, професійно-прикладною та функціональною 

підготовкою, фізичними вправами і доведення їх до рівня досконалості здійснюють позитивний вплив 

на фізичний і психологічний стан студента, курсанта і слухача спеціалізованого закладу вищої освіти, 

працівника правоохоронних органів, на його становлення як особистості і формування його характеру. 

Знання своїх можливостей, безумовно, додає їм упевненості в професійних діях. Від успішного 

складання контрольних нормативів з фізичної підготовки безпосередньо залежить кар'єрне зростання 

співробітників правоохоронних органів. Тому керівникам підрозділів і викладачам з фізичної підготовки, 

необхідно прищеплювати бажання кожного студента, курсанта закладів освіти, співробітника органів 

внутрішніх справ та інших правоохоронних структур держави нарощувати і зберігати на довгі роки свої 

професійні навички, як на заняттях з бойового хортингу, так і в ході самостійного оволодіння 

професійними навичками. Запропоновані методики занять бойовим хортингом спрямовані на підтримку 

і розвиток своїх фізичних якостей студентами, курсантами, слухачами закладів освіти, співробітниками 

правоохоронних органів. Це, в свою чергу, дозволить їм проходити навчання, більш сумлінно виконувати 

оперативно-службові завдання в повсякденній професійній діяльності, і що не менш важливо зберегти 

здоров'я на багато років. 
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Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України. Національні 

забави українців склалися на основі традицій слов'ян-русичів. У них враховуються не тільки культурні 

та моральні, а й громадські, а також духовні ідеї і цінності слов'янського етносу. А сама лексична 

одиниця «забава» не мала розважального значення. Слово виражало собою масові події, навіть такі, що 

супроводжувалися при веденні бойових дій. З чого сформовані слов'янські ігри. Примітно, що в наших 

прадавніх іграх були поєднані відразу і розваги, і тренування [2; 3; 19]. 
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