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Анотація. У даній науковій статті актуалізовані проблеми застосування прийомів 

бойового хортингу в процесі навчання курсантів і слухачів, які навчаються у закладах 

вищої освіти системи МВС України. При вивченні ефективних засобів і методів 

бойового хортингу, а також змісту програм підготовки співробітників, виділено таку 

актуальну і затребувану техніку як: прийоми захисту від ударів неозброєного 

супротивника; прийоми захисту від противника, озброєного ножем або предметом; в 

окрему групу потрібно виділити прийоми звільнення від захватів; прийоми захисту при 

загрозі нападу з вогнепальною зброєю; прийоми боротьби в партері і больові прийоми. 

Розглянуто елементи практики і методи фізичної підготовки курсантів, методика 

навчання бойовому хортингу, що необхідні для вдосконалення курсантів і слухачів 

закладів вищої освіти системи МВС України. Виявлено умови ефективного 

використання техніки бойового хортингу для навчання бойовим і спеціальним прийомам 

та умовам їх застосування курсантами і слухачами в освітніх установах Національної 

поліції України. Визначено рівень підготовленості співробітників органів внутрішніх 

справ до застосування бойових і спеціальних прийомів силового впливу у ході виконання 

різних оперативно-службових завдань. 

Ключові слова: рукопашна сутичка, бойовий хортинг, прийоми затримання, прийоми 

захисту, прийоми конвоювання, співробітники поліції. 
 

Актуальність наукового дослідження. Сьогодні сучасний етап реформування 

правоохоронних органів України висуває нові вимоги до кадрів, організації, змісту і 

методики їх професійної підготовки. У практичній діяльності співробітників органів 

внутрішніх справ доводиться стикатися з різними труднощами, перешкодами, які 
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ускладнюють якісне виконання роботи, а часом і перешкоджають досягненню 

поставленої мети [1–13; 18–29].  

Відомо, що службова діяльність співробітників поліції висуває підвищені вимоги 

до їх загальної та спеціальної фізичної підготовки, і перш за все правильним й 

ефективним діям у ситуаціях з припиненням правопорушень та злочинів. Навички, 

отримані в ході навчання, необхідні для ефективного виконання співробітниками 

ОВС повсякденних службових обов'язків.  

Метою даного наукового дослідження є виявлення умов ефективного 

використання техніки бойового хортингу для навчання бойовим і спеціальним 

прийомам та умовам їх застосування курсантів і слухачів в освітніх установах 

системи МВС України. 

Авторами відзначається недостатньо високий рівень підготовленості 

співробітників органів внутрішніх справ до застосування бойових і спеціальних 

прийомів силового впливу у ході виконання різних оперативно-службових завдань. В 

якості основних причин можна виділити: відсутність систематичності в плануванні та 

організації проведення занять з фізичної підготовки; виконання навчальних програм 

не в повному обсязі; недостатню ефективність досліджуваних прийомів, які в більшій 

мірі спрямовані на здачу контрольних перевірок, а не на дійсно ефективне 

застосування фізичної сили; слабку оснащеність навчально-матеріальної бази, а також 

недостатню вмотивованість співробітників до подальшого вдосконалення бойових 

навичок [14]. 

Аналіз практичної діяльності органів внутрішніх справ свідчить про те, що в ряді 

випадків співробітники поліції ще недостатньо підготовлені для ефективних дій 

проти правопорушників з метою припинення їх протиправних дій. Крім цього 

відзначені факти, які говорять про те, що співробітники не завжди вміло тактично і 

психологічно діють в екстремальних ситуаціях, нерішуче застосовують бойові 

прийоми і табельну зброю. У той же час важливість і відповідальність завдань, які 

покликані вирішувати співробітники правоохоронних органів, зумовлює необхідність 

удосконалення системи фізичної підготовки курсантів і слухачів освітніх організацій 

МВС України. 

У зв'язку з цим на перший план виходить значимість і необхідність постійного 

вдосконалення навчального процесу курсантів і слухачів освітніх організацій МВС 

України і впровадження в нього найбільш ефективних технологій, зокрема науково-

обґрунтованих елементів системи спеціальної фізичної підготовки, важливе значення 

в якій займає тактико-технічна оснащеність, і перш за все тактична підготовленість 

співробітників поліції для виконання оперативно-службових завдань. На даному етапі 

такою ефективною системою професійно-прикладної фізичної підготовки є бойовий 

хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту військовослужбовців і 

правоохоронців України.  

На заняттях з бойового хортингу формуються і відпрацьовуються рухові якості і 

навички, необхідні співробітникам органів внутрішніх справ, як у повсякденній 

діяльності, так і в екстремальних ситуаціях, а також практичні навички особистої 

безпеки і застосування спеціальних бойових прийомів в умовах, максимально 

наближених до реальних ситуацій силового єдиноборства з правопорушниками, які 

активно чинять фізичний опір. 

Найбільш наочне уявлення про специфіку технічних і тактичних дій курсанти 

отримують у процесі вивчення дисципліни «Бойовий хортинг» при освоєнні бойових і 

спеціальних прийомів, які за своєю суттю є органічним сплавом прикладних і 
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змагальних рухових дій силового характеру. Це пояснюється тим, що система 

бойового хортингу інтегрує в собі величезне багатство багатовікового досвіду в сфері 

бойових мистецтв і національного виду фізичної прикладної боротьби [15–17]. 

Принципово новим у програмі бойового хортингу виступає той факт, що навички 

формуються на основі педагогічно виправданих установок, а акцент зроблений на 

відпрацювання провідних компонентів досліджуваних рухів. Формування умінь 

ведення рукопашної сутички передбачає навчання ефективному застосуванню 

співробітниками поліції наявного спеціального рухового фонду на основі оцінки 

екстремальної ситуації та прогнозуванні дій противника. 

Проаналізувавши існуючі педагогічні системи підготовки з ведення рукопашної 

сутички в силових відомствах не тільки України, а й іноземних держав, можна 

стверджувати про необхідність спеціальної психологічної спрямованості всього 

педагогічного процесу. Цей процес виражається у вихованні в співробітників 

впевненості у своїх силах, керованої агресивності, сміливості, рішучості і знаходить 

своє відображення в різних спеціалізованих методичних прийомах. Особливість 

навчання курсантів елементам бойового хортингу полягає в тому, що на заняттях 

створюються умови, близькі до реальної службово-бойової обстановки, в якій 

«правопорушники» діють, застосовуючи будь-які дії, зброю і предмети. Тому в 

системі бойового хортингу на перше місце виходять безпечні методи і способи, що 

моделюють дії з подолання опору асистента, оскільки подолання опору і є сутністю 

тактичних дій. 

Важливість вивчення співробітниками правоохоронних органів навичок бойових і 

спеціальних прийомів бойового хортингу неможливо переоцінити. При цьому варто 

відзначити, що серед молоді користуються популярністю різні види підготовки, які 

при цьому є розділами змагань з бойового хортингу [30–38]. Багато співробітників, 

при вступі до відомчих закладів освіти вже мають спортивні розряди з різних видів 

єдиноборств.  

Але, ґрунтуючись на педагогічному досвіді викладачів, відомо, що дані навички і 

прийоми звичайних спортивних видів єдиноборств неможливо використовувати при 

таких екстремальних ситуаціях як: груповий напад, звільнення від захоплень, захист 

від нападу озброєного супротивника тощо. Водночас, у бойовому хортингу такі 

методики присутні у повній мірі. Проблема полягає в пошуку і застосування 

ефективних засобів і методик оптимального використання прийомів бойового 

хортингу для оптимізації навчання бойовим і спеціальним прийомам курсантів і 

слухачів освітніх установ системи МВС України та працівників територіальних 

органів внутрішніх справ.  

Дослідження можливості застосування техніки бойового хортингу в навчально-

тренувальному процесі навчання бойовим і спеціальним прийомам співробітників 

територіальних органів внутрішніх справ є актуальним і перспективним. Аналіз 

нормативно-правових документів, навчальних програм, навчально-методичних 

посібників, засобів, що регламентують фізичну підготовку співробітників органів 

внутрішніх справ виявив можливість використання техніки бойового хортингу для 

навчання бойовим прийомам: кидкам, больовим, задушливим прийомам і прийомам 

конвоювання при підготовці співробітників зі спеціальної підготовки в освітніх 

організаціях системи МВС України, а також на заняттях з професійно-службової та 

фізичної підготовки в територіальних органах МВС України. 

Істотною перевагою бойового хортингу є наявність загальної базової техніки, яка 

об'єднує всі дії і прийоми, а також системність і спадкоємність змістовних аспектів 
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навчання. Даним фактом і визначається гармонійність побудови поетапного навчання 

співробітників органів МВС України. 

При вивченні ефективних засобів і методів бойового хортингу, а також змісту 

програм підготовки співробітників, необхідно виділити таку актуальну і затребувану 

техніку як: 

прийоми захисту від ударів неозброєного супротивника; 

прийоми захисту від противника, озброєного ножем або предметом; 

в окрему групу потрібно виділити прийоми звільнення від захватів; 

прийоми захисту при загрозі нападу з вогнепальною зброєю; 

прийоми боротьби в партері і больові прийоми. 

Бойовий хортинг дозволяє проводити важелі, вузли, утиск м'язів і суглобів на руках 

і ногах супротивника [39–48]. При боротьбі у стійці і в партері дозволено проводити 

кидки, звалювання, перевороти, больові прийоми і прийоми утримання. 

Особливу значущість для ефективного ведення рукопашної сутички має 

психологічна підготовка і психоемоційна стійкість співробітника, яку доцільно 

формувати, використовуючи методи моделювання бойових ситуацій, а також 

багаторазовим проведенням навчальних сутичок і спарингів з противниками різних 

антропометричних даних і рівня підготовленості.  

Не можна забувати про направлене формуванні у співробітників умінь щодо 

ефективного використання вивчених прийомів і дій у реальній рукопашній сутичці в 

залежності від ситуації, що склалася, і дій противника. Заслуговує на увагу і той факт, 

що вдосконалення всього вивченого матеріалу відбувається обов'язково на тлі 

помірних фізичних навантажень і нервово-психічного напруження, що моделюються 

в процесі бойової підготовки співробітників органів внутрішніх справ. 

Не можна не відзначити, що психологічна стійкість визначається проявом різних 

сторін особистості в складних умовах, моделювання яких має місце на заняттях з 

бойового хортингу. В якості основних, найбільш часто застосовуваних на заняттях 

засобів, можна виділити створення перешкод у вигляді «збивальних факторів». У 

педагогічному процесі набуло введення різного роду раптово виникаючих завдань, 

які вимагають швидкого і ефективного вирішення, а також елементів, що створюють 

умови реальної небезпеки. 

Використання зазначених факторів у процесі навчання співробітників обумовлене 

їх наявністю в реальному протистоянні [49–58]. Навчальна рукопашна сутичка має 

представляти собою варіативно-конфліктну бойову ситуацію, зумовлену зіткненням з 

передбачуваним супротивником, обов'язково пов'язану з ризиком на основі практично 

непрогнозованого розвитку ситуації, агресивності й активної протидії супротивника, 

що протікає на тлі великих фізичних і нервово-емоційних навантажень, виключення 

права на помилку, дефіциту часу при прийнятті рішення. 

Систематичне і цілеспрямоване збільшення фізичних і психічних навантажень 

роблять позитивний вплив на формування у співробітників досить високого рівня 

психоемоційної стійкості. 

Удосконалення методики навчання прийомів бойового хортингу передбачає: 

збільшення часу на проведення обумовлених, напівобумовлених і необумовлені 

навчальних рукопашних сутичок без зброї і з макетами зброї; 

навчання агресивно-атакувальній тактиці ведення рукопашної сутички; 

активне моделювання на заняттях різних бойових ситуацій; 
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моделювання рукопашних сутичок у повній бойовій екіпіровці на заняттях з 

бойового хортингу і на тактичних заняттях в польових умовах, тематикою яких 

передбачено відпрацювання силових прийомів бойового хортингу. 

Оптимізація навчання забезпечується за рахунок системного планування і 

вдосконалення підготовленості співробітників з використанням усіх форм фізичної 

підготовки і тактичних занять, на яких передбачено відпрацювання прийомів 

бойового хортингу. Формування необхідних спеціальних бойових навичок, кидків, 

больових і задушливих прийомів – це тривалий і трудомісткий процес, який вимагає 

від співробітників наявності певного рівня розвитку фізичних і морально-вольових 

особистісних якостей, таких як цілеспрямованість, наполегливість і працьовитість. 

Використання техніки бойового хортингу в навчальному процесі зі спеціальної 

підготовки дозволить значно підвищити рівень володіння бойовими і спеціальними 

прийомами курсантами та слухачами відомчих закладів вищої освіти системи МВС 

України та інших правоохоронних органів. 

Проведені дослідження показали, що в даний час у курсантів формуються 

необхідні вміння та навички виконання технічних дій, проте бойові та спеціальні 

прийоми іноді вивчаються без опору асистента. Вивчення тактичних дій при 

вирішенні поставлених завдань зводиться до виконання вивчених бойових прийомів в 

умовах максимально дозованого опору асистента, щоб виключити травми [59–77]. В 

той же час необхідність у застосуванні тактики дій виникає при виникненні саме 

збивальних факторів, головним з яких в бойовому хортингу є опір супротивника.  

Дійсно, практичні навички застосування спеціальних і бойових прийомів в умовах 

повного опору сторін виключаються, з огляду на травмонебезпечність останніх [78–

99]. Однак, сутички з бойового хортингу в умовах навчально-тренувальних занять і 

змагань, є найбільш ефективним засобом придбання не тільки навичок техніки 

виконання досліджуваних прийомів боротьби, але і навичок тактичних дій при їх 

застосуванні при повному опорі сторін, виховання стресостійкості, сміливості і 

формування надійності тактико-технічної підготовленості курсантів – майбутніх 

співробітників поліції й інших правоохоронних органів України. 

Висновок. На закінчення вищевикладеного можна стверджувати, що бойовий 

хортинг – це ефективний засіб психологічної та фізичної підготовки, що володіє 

практично необмеженими можливостями для вдосконалення навичок застосування в 

умовах реальної протидії під впливом великого нервово-емоційного і фізичного 

напруження. Унікальність бойового хортингу як ефективного засобу психологічної і 

професійно-прикладної фізичної підготовки співробітників поліції ще бачиться в 

тому, що в процесі занять відбувається моделювання навчальної та контрольної 

рукопашної сутички не в теорії, а в реальному контактному протистоянні з боку 

супротивника.  

У ході рукопашної сутички співробітнику поліції необхідно вміти використовувати 

практичні бойові навички (удари, захисти, пересування, кидки, утримання, больові та 

задушливі прийоми, звалювання, виведення з рівноваги тощо) зі свого рухового 

арсеналу, адекватно ситуації, що склалася. Іншими словами, треба вміти провести 

пошук необхідних елементів, сформувати їх у реальну рухову дію і практично 

реалізувати. В цьому аспекті особлива роль відводиться психічній діяльності 

співробітника, яка в стресовій ситуації може дати збій, ввести співробітника поліції в 

ступор або ж навпаки викликати невиправдану агресію, чого чинний співробітник 

поліції собі дозволити не може, оскільки службовими обов’язками йому призначено 

захищати життя і здоров'я всіх громадян України. 
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Marych R. Ya., Yeromenko E. A., Kuckir M. S. 
The use of combat horting techniques by a police officer during 

a hand-to-hand fight 
 

Abstract. This scientific article actualizes the problems of application of combat horting techniques in 

the process of training cadets and students studying in higher education institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine. In the study of effective means and methods of combat horting, as well as the 

content of training programs, highlighted such relevant and popular techniques as: methods of protection 

against strikes by an unarmed enemy; methods of protection against the enemy, armed with a knife or 

object; in a separate group it is necessary to allocate receptions of release from captures; methods of 

protection at the threat of an attack with a firearm; techniques of struggle on the ground floor and pain 

techniques. The elements of practice and methods of physical training of cadets, methods of training in 

combat horting, which are necessary for the improvement of cadets and students of higher education 

institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, are considered. The conditions of effective use of 

combat horting equipment for training in combat and special techniques and conditions of their use by 

cadets and students in educational institutions of the National Police of Ukraine are revealed. The level of 

readiness of law enforcement officers to use combat and special methods of forceful influence in the 

course of performing various operational and service tasks has been determined.. 
 

Ke words: hand-to-hand combat, combat horting, methods of detention, methods of protection, 

methods of escorting, police officers.  
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