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Актуальність наукового дослідження. До традиційної культури українського народу 

входить створений ним вид спорту бойовий хортинг. Він є наступником бойових мистецтв 

стародавньої України [1–13; 18–29]. Протягом століть ці бойові мистецтва, як бойова 

культура та навички, супроводжують у повсякденному житті дітей і дорослих, виробляють в 

українців життєво важливі якості: витривалість, силу, спритність, швидкість, прищеплюють 

чесність, справедливість і гідність. Багато з них мають багатовікову історію: вони збереглися 

до наших днів у вигляді бойового хортингу з часів глибокої старовини, передавалися з 

покоління в покоління, вбираючи в себе кращі національні традиції українців. Вони 

удосконалювалися в міру господарської діяльності людини, у міру вдосконалення її розуму. 

Національні спортивні традиції українців залежали від багатьох факторів: ландшафту, 

клімату, природи тощо. 

Крім збереження народних традицій, бойовий хортинг як національний професійно-

прикладний вид спорту дуже впливає на виховання характеру, волі, інтересу до народної 

творчості у молоді.  

Дані свідчать про те, що процеси взаємного культурного впливу і культурного 

спілкування дуже впливають на характер самих національних видів спорту як одного з 

важливих засобів духовного розвитку людей. Отже, і бойовий хортинг набув характерних 

рис українського народу. Україна – це країна спорту. За невеликий проміжок часу українці 

освоїли величезну кількість видів спорту. А у світової спільноти українці асоціюються з 

козацькою звитягою, перемогою і світовою славою. І зараз жителі сучасної України 

пам'ятають споконвічні ігри і спорт, якими бавилися наші предки протягом багатьох століть. 

Невід'ємна частина культури будь-якого народу – спортивні змагання. Вони були так само 

неповторні, як і сама культура етносу. Тому відродження і збереження національного виду 

спорту є одна з форм збереження традицій і духовно-моральних цінностей України [14]. 
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Національним видом спорту України є бойовий хортинг. Завданням спортивної сутички 

бойового хортингу є не тільки демонстрація кидкової техніки боротьби або техніки больових 

прийомів, у сутичці бойового хортингу важлива саме ефективність технічних дій щодо 

усунення фізичної агресії, контратакувальні дії, вміння маневрувати і наносити відповідні 

удари, проводити кидки у необхідний момент, продовжувати боротьбу лежачи та 

застосовувати утримання, больові і задушливі прийоми. 

Бойовий хортинг складний, раціональний і продуманий, зі своїми емоціями, 

маневруванням, хитрощами техніки і швидкістю та надійністю тактики, довірливістю та 

багатогранністю методик, обачністю захисних дій та абсолютною вразливістю й 

ефективністю наступів, зі своєю прорахованою стратегією, отже, бойовий хортинг складений 

так, як характер і генетичний код кожного справжнього українця. Бойовий хортинг за 

характером наша система, а за корінням – наш національний вид спорту. 

Результатом спортивної сутички бойового хортингу практично є добровільне визнання 

себе переможеним одного з учасників, або через його явну нездатність продовжувати 

сутичку [15–17]. Саме тому в бойовому хортингу можливе застосування технічного арсеналу 

з будь-якого виду прикладної контактної бойової дії. В арсенал дозволених прийомів 

сутички входять: кидки і утримання за допомогою захоплень за руки, ноги, шию, тулуб, 

больові впливи на зв'язки і суглоби, кидки за допомогою класичних захоплень за тіло, 

задушливі прийоми руками та ногами за допомогою захоплень за шию і частин тіла, всілякі 

удари руками і ногами. За рахунок високої ефективності прийомів, бойовий хортинг набув 

розвитку і серед силових структур, де останнім часом число практикуючих спортсменів 

бойового хортингу збільшується. 

З історії прадавнини бойовий хортинг мав назви простих сутичок, у яких хлопці виясняли, 

хто сильніший і спритніший. Кулачні сутички з боротьбою на українських слов'янських 

землях часто проводилися як потіха, що представляє собою бій кулаками та захвати за шию і 

кінцівки. Ця форма існувала в прадавній Україні починаючи з глибокої давнини до початку 

XVIII століття. Крім розваги, сутички були своєрідною школою бойової звитяги, школою 

війни, що розвивала у народу навички, необхідні для захисту Батьківщини, своїх земель. 

Починаючи з самого раннього віку українські діти за допомогою різноманітних ігор, 

боротьби і метання поступово привчалися до того, що потрібно вміти постояти за сім'ю і 

самих себе. Коли діти ставали дорослими, ігри переростали у справжні сутички, відомі як 

«кулачні або рукопашні сутички». Вони зазвичай проводилися у свята. За кількістю 

учасників вони ділилися на: «вулиця на вулицю», «село на село», а у козацькому середовищі 

– «курінь на курінь». Влітку сутички проходили на майданах і площах, взимку – на полянах, 

замерзлих річках і озерах. У сутичках брав участь і простий народ і торговці. 

Існували види кулачної сутички: «один на один», але найпоширенішим видом масової 

сутички була – «лава на лаву». Сутичка ділилася на три етапи: спочатку билися хлопчаки, 

після них – неодружені хлопці, а в кінці у лаву ставили і дорослі. Не дозволялося бити 

лежачого або того, хто присів, хапати за одяг. Завдання кожної сторони полягало в тому, щоб 

звернути сторону противника у втечу або хоча б змусити відступати. Лава, яка програла 

«хорт» (майдан чи територію, на якій йшла сутичка), вважалася переможеною. У кожної 

«лави» був свій керівник – «ватажок», «курінний отаман», «бойовий староста», який 

визначав тактику сутички і підбадьорював товаришів. 

Сутичка «один на один» був найбільш шанованим видом сутички серед дорослих 

чоловіків козацького роду [30–43]. Сутички «один на один» могли організовуватися 

спеціальною людиною, а могли бути і стихійними. У першому випадку сутичка призначалася 

на певний день і час, а другий різновид міг проходити в будь-якому місці, де збирався народ: 

майдан, ярмарки, свята. Такі сутички також при потребі служили для підтвердження правоти 

відповідача в судовій справі. Цей спосіб довести свою правоту називався «визвати на хорт». 

Традиція «виклику на хорт» проіснувала на землях прадавньої України до кінця існування 

Запорозької Січі. 
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Техніку прадавнього бойового одноборства українців можна умовно розділити на 

змагальну і прикладну. Змагальна застосовувалася на дружніх зустрічах під час сільських 

гулянь, храмових свят, що супроводжувалося боротьбою, паличною і кулачною сутичкою. У 

цій техніці, як у спорті були неприпустимі технічні дії, що приводили до важких травмувань. 

Правилами в цих змаганнях служила чітка домовленість – договір бійців між собою про те, 

як вони будуть проводити сутичку. Умови такого договору між бійцями зазвичай 

обговорювалися перед кожною сутичкою і суворо дотримувалися. Порушники домовленості 

каралися товаришами бійців і самими бійцями з обох сторін. Домовленість могла 

забороняти, наприклад, бити в пах і потилицю, кидати на голову, ламати пальці, бити 

палицею по голові тощо. 

У бойовій же техніці бойового мистецтва прадавніх українців ніколи не бувало 

домовленості, застосовувалося все, що приносило перемогу [44–53]. Проте існували й деякі 

етичні обмеження, яких іноді дотримувалися і в застосуванні бойової техніки. 

Говорячи про спорт в Україні, не можна не згадати про записи щодо ігрищ з сутичками в 

літописах Київської Русі, які відносяться до XI століття. Але історія розвитку бойового 

мистецтва українського народу зараз привела це до бойового хортингу. У країнах, де цей вид 

спорту носить постійний характер і має федерацію, з прилеглими до неї різними асоціаціями, 

використовується міжнародна назва організації «Всесвітня федерація бойового хортингу» – 

«World Combat Horting Federation». Традиції національного спорту сформувалися в Україні і 

розвиваються з часів Стародавньої Русі-України до нашого часу. Бойовий хортинг як 

осередок духовності України спрямований на виховання та розвиток фізичної і духовної 

культури особистості. 

Бойовий хортинг утворився в Україні, і тому в подальшому активно розвивався. Його 

прийнято вважати національним видом спорту нашої держави. Протягом багатьох століть 

дані тренувальні методики супроводжували у повсякденному житті українську людину, 

виробили у неї особливі риси характеру і менталітету, а також важливі якості особистості, 

які відображають суспільний устрій народу і його погляди на навколишній світ. Варто 

відзначити, що український бойовий хортинг черпає свій початок з народних бойових 

звичаїв, які культивувалися в різних куточках придніпровської, запорозької, київської, 

таврійської землі протягом всієї їхньої історії. Національний вид спорту в Україні з'явився 

завдяки слов'янським народним іграм. Вони являють собою свідому діяльність, яка 

спрямована на досягнення певних цілей, встановлених правилами гри. 

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. В українських забавах є унікальні і дуже цінні властивості. 

Наша культура не тільки виявляла, але і заохочувала тих, хто сильний духом і тілом. Саме 

вона виховувала у древніх русичів (народність, що мешкала на землях України у XV–

XVIII століттях) здатність прийняти на себе виклик, заступитися за скривдженого або 

слабкого, а також вміти подолати в самому собі почуття тривоги і слабкості. Український 

народ після тяжких трудових буднів із задоволенням брав участь в іграх дітей. Дорослі 

навчали малюків розвагам, відпочинку, народним гулянням. 

Однак, ці заходи носили масовий характер. У них брали участь усі – від наймолодших до 

найсильніших і досвідчених. Люди відпочивали не тільки беручи участь в іграх, але і 

спостерігали в якості глядачів за тим, що відбувається. Національний український 

спортивний напрям, яким є бойовий хортинг, потрібно просувати в міжнародне спортивне 

співтовариство, у програму Всесвітніх Ігор, а далі і як олімпійську дисципліну. Бойовий 

хортинг як вид спорту необхідно зробити загальнодоступним і масовим. Потрібно прагнути 

до того, щоб наш національний вид спорту пробивався і в Олімпійські Ігри, і взагалі став 

відомим у світі [54–67]. А головне, щоб про нього добре знали в Україні, щоб він розвивався 
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у нас саме як масовий загальнодоступний вид спорту, який у спортивні зали залучає широкі 

маси дітей та молоді. При цьому він досить популярний серед громадян України. Але 

потрібно прагнути розширювати число учасників спортивних змагань з бойового хортингу. 

Унікальність культури кожного народу є не тільки його відмітним знаком, а й становить 

феномен культурного різноманіття людської цивілізації в цілому. Таким феноменом в 

Україні є бойовий хортинг. Культура України повністю відображена в ньому, а також є 

невід'ємною його частиною. Україна – країна, що володіє величезним культурним спадком і 

багатовіковими військовими, бойовими, оздоровчими, лікувальними, культурними 

традиціями. Історичні та географічні особливості нашої країни сприяли тому, що Україна 

розвивалася як держава, де жили та розвивалися безліч культур, взаємодоповнюючи одна 

одну. Саме ця характерна риса робить український національний вид спорту привабливим 

для іноземців, які на протязі не одного століття намагаються осягнути загадкову українську 

душу, її доброту, щирість і довірливість, від якої іноді наш народ і страждає. Але бойовий 

хортинг, одночасно з виховними технологіями, є сильним прикладним одноборством, що 

підкреслює мужність і звитягу нашої нації. 

Досягнення України в області спорту, літератури, музики, балету, театру, образотворчого 

мистецтва визнані в усьому світі. Бойовому хортингу виповнилося 11 років, і він тільки 

набирає обертів щодо свого розвитку в Україні і за кордоном. Але величезний потенціал 

бойового хортингу визнають не тільки українські майстри єдиноборств, а також провідні 

закордонні спеціалісти бойових мистецтв, які гарно відомі у світі. 

Бойовий хортинг пронизаний культурою українців. Середовище життєдіяльності в 

сучасній Україні включає значну кількість цінних історичних об'єктів, пам'ятників історії і 

культури, об'єктів культурної спадщини, маємо свою вишиванку, свій вид спорту бойовий 

хортинг, свою мову і культуру. Виходячи із законодавства визначення (обґрунтування) 

історико-культурної цінності є актуальним для різних типів об'єктів як матеріальних, так і 

духовних, що володіють ознаками об'єкта культурної спадщини. Неозброєним оком видно 

те, що бойовий хортинг безсумнівно володіє ознаками спадщини українського народу. 

У роботах з виявлення цінності бойового хортингу як української спадщини та прийняття 

рішення про включення його до певного реєстру, вирішальними є питання встановлення і 

визначення історико-культурної цінності бойового хортингу. Роль організатора робіт щодо 

обґрунтування і ухвалення рішення належить Міністерству молоді та спорту України. У 

державного органу є механізми і засоби щодо забезпечення об'єктивності прийнятих рішень, 

що визначають долю і статус бойового хортингу як національного виду спорту України, 

певного об'єкта культурної спадщини нашої нації [68–79]. Пошуку відповіді на дане питання 

присвячена робота Національної федерації бойового хортингу України, яка планує набути 

статусу національної спортивної федерації. 

У наукових публікаціях все частіше піднімаються питання актуалізації історико-

культурної цінності бойового хортингу як об'єкта історичного минулого в світлі сучасного 

спортивного розвитку людей. Питання актуальності кола робіт щодо виявлення, 

встановлення, визначення та збереження історико-культурної цінності бойового хортингу як 

об'єкта культурної спадщини також широко висвітлюються. Сучасні дослідники історико-

культурної цінності спадщини України більшою мірою орієнтуються на вивчення історичних 

і загальнотеоретичних проблем, змістовних методичних питань та традицій, якими 

користується бойовий хортинг у своїй роботі. Система представлена логічним порядком 

послідовних заходів – науково-дослідних, експертних та правових дій. Відомості про 

історико-культурну цінність бойового хортингу, виявлені у ході наукових досліджень, 

стають основою для визначення експертами особливостей національного виду спорту – його 

предмета діяльності. 

Методика встановлення історико-культурної цінності бойового хортингу має наступні 

характеристики: 

бойовий хортинг задовольняє вимогам законодавства України щодо культурної спадщини; 
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бойовий хортинг відображає сучасний науково-методичний рівень розробок і уявлень про 

систему цінностей і критерії історико-культурної цінності українського народу; 

бойовий хортинг містить критерії оцінки всіх основних характеристик як виховної 

системи особистості для повноцінного встановлення його історико-культурної цінності для 

України; 

бойовий хортинг забезпечує однозначність висновку щодо наявності історико-культурної 

цінності як продовжувача українських бойових традицій і звичаїв; 

бойовий хортинг має форму і структуру, зручні для використання, що дозволяють у 

режимі індивідуально-колегіальної роботи спортивних громадських організацій (місцевих 

федерацій бойового хортингу), експертних рад (колегій експертів) обґрунтувати та прийняти 

персональне і колегіальне рішення щодо встановлення історико-культурної цінності 

бойового хортингу як національного виду спорту та об'єкта спадщини української військової, 

фізкультурно-оздоровчої, лікувальної та спортивно-масової культури, корисної для 

населення України. 

Ці життєстверджувальні засади сформульовані у Декларації Національної федерації 

бойового хортингу України [80–91]. 

Декларація бойового хортингу 

Ми, керівники і працівники всеукраїнської, обласних, міських та районних федерацій, 

окремих клубів та спортивних секцій бойового хортингу в Україні, відчуваючи свою 

відповідальність за теперішній і майбутній розвиток бойового хортингу і своєї країни 

заявляємо: 

«Патріотизм» 

1. Сьогодні ми є громадянами і патріотами України, лідерами суспільства і керівниками 

громадських спортивних об’єднань бойового хортингу, завтра на наші місця прийдуть інші, 

стане у керівництва вихована нами молодь. Від наших сумісних зусиль, від того, як ми 

передамо вчення, бойові та культурні традиції українського народу залежить, яким буде світ, 

сім’я бойового хортингу, суспільство нового покоління. 

Ми бажаємо мати мир для українців, здорове суспільство, міцну сім’ю, квітучу Державу, 

могутню Національну збірну команду України з бойового хортингу. 

«Здорова нація» 

2. Відчуваючи свою відповідальність перед майбутнім виду спорту – бойового хортингу, 

народженого та визнаного в країні, ми прагнемо до рішення проблем сьогодення і 

висловлюємо «Ні» – розвиненню в дитячому та юнацькому середовищі наркоманії, СНІДу, 

заразного сексу, розвиненню дитячої хворобливості в нашій країні. 

Здоровий спосіб життя – запорука морально-етичного здоров’я суспільства та особистості. 

«Професіоналізм» 

3. Готуючи молодь стати майбутніми лідерами бойового хортингу в Україні, ми бачимо 

перспективу розвитку в укріпленні професійних відносин між місцевими осередками 

Національної федерації бойового хортингу України. Відносин чистих, прозорих, 

безкорисливих, могутніх і довгострокових. Ми будемо постійно вдосконалювати методи 

роботи, підвищувати якість проведення занять, особисту спортивну майстерність в бойовому 

хортингу. 

«Професіоналізм і порядність!» – віднині становляться життєвим девізом працюючого 

колективу Громадської спілки «Національна федерація бойового хортингу України»! 

«З вірою в серці» 

4. Люди живуть і люди вмирають. Після людини залишається тільки пам’ять та ім’я. 

Тільки з вірою в Господа Бога, згідно Його великих законів праведності, людина в змозі 

приймати справедливі і вірні рішення, робити вчинки, які залишать про нас світлу пам’ять та 

добре ім’я. Вчитель – найблагородніша з усіх професій на світі. Навчаючи бойовому 

хортингу з вірою в серці ми навчаємо миру, навчаємо жити. 

Нехай наші діти – наша надія і наше натхнення, навчаться в нас любити і вірити в Бога, 

передадуть наступним поколінням цей єдиний шлях миру і благодійності. 



 

47 
 

«Сім’я – центр життя людини» 

5. Розуміючи цінність сім’ї для суспільства ми бачимо перспективу в укріпленні інституту 

сім’ї та сімейних цінностей. Сім’я – основа моральних і соціальних устоїв суспільства, центр 

життя людини. В ній беруть початок народження, любов, щастя і майбутнє кожного з нас. 

Тому найголовніша якість, яку прищеплює тренерський колектив нашої федерації свої учням 

– синовня шанобливість до матері та батька. 

Моральність і чистота відносин – єдиний шлях для заснування міцної сім’ї, синовня 

шанобливість до матері та батька, людей, які подарували дитині світ – джерело 

започаткування ще в дитинстві такої моральності та істинного виховання. 

«Бойовий хортинг – шлях до самовдосконалення» 

6. Кожна людина, яка займається в спортивних залах Національної федерації бойового 

хортингу України повинна відчувати себе в доброму і поважному оточенні однодумців, які 

прагнуть до великої і світлої мети, вдосконалення своїх фізичних та моральних якостей – 

сили тіла і духу! 

Наша організація обіцяє підтримувати і втілювати в життя програми Уряду України, які 

здатні допомогти підростаючому поколінню вести здоровий спосіб життя, стати справжніми 

громадянами і патріотами нашої Батьківщини. 

Національна федерація бойового хортингу України – Федерація нашої Батьківщини! 

Нехай слова Декларації нашої громадської організації, від кожного члена Федерації 

України доторкнуться до кожного українського гарячого і палкого серця. Нехай вогонь 

боротьби за мир, щастя, заможність і порядок в країні, здорове і радісне дитинство наших 

малюків, добробут та пошану літніх людей, світлу пам’ять пращурів, захованих в нашій 

рідній землі, моральність і патріотизм суспільства, перетвориться в наші конкретні достойні 

вчинки та благородні дії. 

Будемо гідні високого покликання українців! 

Ці цінності декларує Національна федерація бойового хортингу України. 

Основи формування професійних якостей співробітників правоохоронних органів 

засобами бойового хортингу 

Педагогічний процес фізичної і психологічної підготовки є однією із складових частин 

професійної підготовки співробітників правоохоронних органів. Основною метою фізичного 

виховання та професійних якостей співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу є формування психологічної та фізичної готовності до успішного 

виконання службово-оперативних завдань, грамотного застосування бойових прийомів 

бойового хортингу, фізичної сили і спеціальних засобів при припиненні злочинних дій, а 

також забезпечення їх високої працездатності в процесі службово-бойової діяльності [92–99]. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

підготовка співробітників до переслідування злочинців і тривалого пересування; 

підготовка до дій, які пов'язані з використанням бойових прийомів бойового хортингу, 

табельної зброї; 

оволодіння практичними навичками самозахисту, і безпеки в екстремальних умовах; 

формування професійно-психологічних якостей співробітника. 

Для успішних рішень цих завдань у різних силових підрозділах забезпечується наступне: 

підбір оптимальних форм і методів навчання; 

високий рівень практичної готовності інструкторів і викладачів; 

висока якість проведення занять. 

Розвиток фізичних якостей працівників правоохоронних органів – це зовнішній результат 

їхньої фізичної культури та розуміння основ здоров’я. При підготовці співробітників 

правоохоронних органів у процесі їх трудової діяльності бойовий хортинг і фізична культура 

розглядаються як найважливіші засоби виховання, гармонійно поєднує в собі духовне 

багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. Тому вплив такої підготовки на 

становлення особистості працівника правоохоронних органів неоднозначний. Поза всяким 

сумнівом, головним засобом виховання фізичних якостей співробітників є засоби і методи 
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бойового хортингу. В процесі занять бойовим хортингом загартовується воля, характер, 

вдосконалюється вміння управляти собою, швидко і правильно орієнтуватися в 

різноманітних складних ситуаціях, своєчасно приймати рішення, розумно ризикувати або 

утримуватися від ризику. 

Підготувати добре розвинених у фізичному плані, координованих, а також що володіють 

високим ступенем психічної стійкості, рішучих і сміливих співробітників правоохоронних 

органів, які здатні успішно діяти в складній, швидкоплинній, насиченій небезпечними і 

критичними ситуаціями обстановці при затриманні та знешкодженні озброєних злочинців, – 

таким є головне завдання фізичної і психологічної підготовки. 

Таким чином, фізична і психологічна підготовка формує у співробітника правоохоронних 

органів настільки необхідну йому в службовій діяльності впевненість у собі, в своїх силах. 

Результативність різних видів професійної праці особливо залежить від спеціальної фізичної 

підготовки, яка формується попередньо шляхом систематичних занять бойовим хортингом, 

фізичними вправами, які адекватні в певному відношенні вимогам, що пред'являються до 

функціональних можливостям організму професійною діяльністю та її умовами. 

Професіоналізм співробітника правоохоронних органів складається зі спеціалізованої 

навченості та психологічної підготовленості. Він починає розвиватися у відомчих закладах 

освіти, де готуються майбутні фахівці правоохоронних органів, а в повній мірі формується в 

процесі реальної служби. В основі його лежить професійна позиція фахівця, що визначає 

цілеспрямованість дій, мотивацію на якісне виконання своїх службових обов'язків, 

прагнення до творчості. Зріла професійна позиція визначає ступінь самостійності в 

діяльності співробітника. 

Професійно важливі якості співробітника правоохоронних органів як представника 

правоохоронної системи базуються на основі, яку складають громадянсько важливі якості. 

До них відносяться такі якості, як громадянська зрілість, патріотизм, висока громадська 

активність, глибока повага до закону, соціальних цінностей правової держави, честі і гідності 

громадянина, висока моральна свідомість, твердість моральних переконань, почуття 

обов'язку. Саме ці якості є тією основою, тим базисом, на якому може сформуватися 

особистість справжнього професіонала. 

Однією з особливостей професійної діяльності співробітника правоохоронних органів є 

необхідність організації спілкування з іншими людьми з метою збору інформації, розкриття 

злочину, запобігання протиправним діям, надання допомоги постраждалим. Для ефективного 

виконання завдання співробітнику необхідно визначити, в якому стані знаходиться людина, 

щоб правильно організувати з нею спілкування. Крім того, службова діяльність працівника 

правоохоронних органів пов'язана з фізичними та емоційними навантаженнями, що 

призводить до напруження компенсаторних механізмів організму самого співробітника. 

Таким чином, уміння саморегуляції психологічного стану і самоаналіз виступають як 

професійно важливі якості співробітників правоохоронних органів. 

До професійно важливих якостей співробітника правоохоронних органів відносять такі 

особистісні якості, інтереси і схильності як: чесність, принциповість, цілеспрямованість, 

спостережливість, відповідальність, дисциплінованість, сміливість, рішучість, 

наполегливість, витриманість, винахідливість; а також комплекс здібностей: високий рівень 

розподілу і переключення уваги (здатність переключати і приділяти увагу декільком об'єктам 

одночасно); здатність аналізувати, зіставляти різні факти; хороша зорова пам'ять; хороші 

організаторські здібності; здатність діяти чітко в умовах екстремальних (аварійних) ситуацій; 

комунікативні здібності (уміння налагоджувати контакти з людьми); фізична витривалість і 

здатність до самоконтролю. 

У професійній характеристиці співробітників правоохоронних органів важливими є 

спонукальні індивідуальні та виконавські якості особистості. Перші (спонукальні) впливають 

на професійне самовизначення, а виконавські якості пов'язані з використанням 

співробітниками своїх пізнавальних можливостей і здатності керувати власною поведінкою 

та суб'єктивним станом при виконанні службових обов'язків. Виходячи з цього, можна дійти 
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висновку про те, що в практичній діяльності потрібно розвивати особисті пізнавальні 

можливості. 

Перш за все, це стосується якостей сприйняття, уваги і пам'яті. Представники підрозділів 

правоохоронних органів повинні впевнено орієнтуватися на місці пригоди, бойової ситуації 

виявляти й оцінювати деталі події, помічати зміни в поведінці і настрої осіб, з якими 

здійснюються професійні контакти, своєчасно виявляти і реагувати на небезпека, що 

виникає. Все це безпосередньо пов'язано з спостережливістю, яка при професійній 

розвиненості володіє особливими характеристиками сприйняття – цілісним предметним 

відображенням навколишнього в свідомості співробітника. Таке сприйняття 

характеризується, перш за все, усвідомленістю його вдосконалення під впливом досвіду і 

знань співробітників правоохоронних органів, залежністю від інтересів, мотивів і 

вирішуваних завдань. 

Крім того, працівники правоохоронних органів можуть відрізнятися за властивостями 

уваги (обсягом, інтенсивності, розподілу, переключення, концентрації, стійкості, уважності). 

Професійна уважність розглядається як розвинена довільна увага, навмисно і вміло керована. 

Її необхідно цілеспрямовано і наполегливо розвивати у кожного співробітника. 

Особливе значення в діяльності працівників правоохоронних органів грає рухова і образна 

пам'ять. Пам'ять на рух – це запам'ятовування і відтворення людиною рухів. Для працівників 

правоохоронних органів даний вид пам'яті важливий при вивченні і застосуванні прийомів 

бойового хортингу, затримання підозрюваних у скоєнні злочинів. Образна пам'ять, або 

пам'ять на уявлення, допомагає запам'ятати орієнтування, зберегти і відтворити обличчя, 

обстановку на місці події тощо. 

Професійно розвинена пам'ять виступає як професійно важлива якість, що 

характеризується особливостями запам'ятовування, збереження і подальшого відтворення 

всього раніше сприйнятого, зробленого, пережитого співробітником і всього того, що має 

відношення до професійної діяльності. Професійну пам'ять необхідно постійно тренувати. 

Найважливішою передумовою професіоналізму працівника правоохоронних органів є 

розвинене мислення і уява. Зміст мислення працівника становить процес детального 

моделювання ситуації, що виникла. Для того, щоб будувати і використовувати подібні 

моделі, необхідна розвинена професійна уява і різні розумові здібності. 

Уява формується одночасно з розвитком навичок узагальненого, опосередкованого 

відображення співробітником явищ і подій, значущих для вирішення службових завдань. 

Мислення пов'язане з міркуваннями, точними оцінками і висновками, вибором оптимальних 

рішень, у винахідливості і використанні можливостей, що містяться в ситуації, яка склалася. 

Тут затребувані не тільки навички створення логічних, психологічно достовірних картин 

події, а й уміння знаходити способи поповнення відомостей про невідомі або непідтверджені 

ланки в ланцюзі подій. Дуже важливі вміння рефлексивного мислення, яке являє собою 

переробку і використання міркувань осіб, з якими безпосередньо або опосередковано 

контактує працівник правоохоронних органів. Разом з тим, аналіз подій і деталей подій, крім 

творчих моментів, пов'язаних з пошуком вихідної точки для аналізу, знаходженням 

неочевидних закономірностей і висновків, може здійснюватися і за допомогою стандартних 

підстав для висновків. 

Таким чином, службові завдання представників підрозділів правоохоронних органів 

істотно відрізняються від діяльності співробітників звичайних професій, адже 

першочерговим у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів є 

забезпечення специфічної фізичної і психологічної готовності до ефективного виконання 

своїх службових обов'язків. 

Висновок. У статті ми розглянули основні характеристики бойового хортингу як 

національного професійно-прикладного виду спорту України, питання щодо вдосконалення 

способів і методів навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів правоохоронних 

спеціальностей відомчих закладів вищої освіти України засобами бойового хортингу до 

виконання завдань професійної та спеціальної службово-бойової діяльності. Внесення 
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відповідних доповнень у зміст розглянутих вище програм є необхідним і буде сприяти 

підготовці співробітника правоохоронних органів, здатного вирішувати службові завдання 

на більш високому професійному рівні. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над визначенням 

характеристик бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту 

України, удосконаленням професійно-прикладної фізичної підготовки студентів і курсантів 

правоохоронних спеціальностей, вихованням фізичної культури та основ здоров’я студентів і 

курсантів, вдосконаленням знань і умінь щодо здоров’язбережувальних технологій бойового 

хортингу, формуванням цінностей здорового життя студентської і курсантської молоді 

засобами бойового хортингу у констатувальному, формувальному та контрольному 

експериментах буде конкретизована в результатах дослідження. 
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Анотація. У статті розглядаються основні характеристики бойового хортингу як національного 

професійно-прикладного виду спорту України, питання щодо вдосконалення способів і методів 

навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів правоохоронних спеціальностей відомчих 

закладів вищої освіти України засобами бойового хортингу до виконання завдань професійної та 

спеціальної службово-бойової діяльності. Необхідність орієнтації процесу фізичної підготовки 

майбутніх офіцерів до виконання службових завдань в екстремальних ситуаціях. Робиться висновок 

про те, що планування фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти системи правоохоронних 

органів необхідно будувати з урахуванням етапів їх професійної діяльності та раціонального розподілу 

бюджету часу, виділеного на фізичну підготовку, а також беручи до уваги доцільність підсумованого 

ефекту декількох тренувальних занять. Фізична підготовка дозволяє вибірково впливати на виховання 

морально-вольових і фізичних якостей, необхідних співробітникам правоохоронних органів у 

професійній діяльності. Викладено особливості професійно-прикладної, фізичної підготовки курсантів 

правоохоронних факультетів. На підставі отриманих даних розроблена і експериментально 

обґрунтована характеристика бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду 

спорту України, методика професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів у процесі занять 

бойовим хортингом. Розглядаються питання ціннісних орієнтацій курсантів у сфері фізичної 

культури, характеру та спрямованості навчального матеріалу з бойового хортингу, підвищення рівня 

самосвідомості і відповідальності курсантів як суб'єктів освітнього процесу, необхідності 

формування та виховання курсанта у системі бойового хортингу як національного професійно-

прикладного виду спорту України та суб'єкта власної фізичної культури особистості. 
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