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Анотація. У статті розглядаються питання щодо вдосконалення способів і методів 

підготовки курсантів правоохоронних і військових закладів вищої освіти засобами бойового 

хортингу до виконання завдань професійної діяльності. Необхідність орієнтації процесу фізичної 

підготовки майбутніх офіцерів до виконання військово-професійної діяльності визначається 

метою і завданнями програми підготовки та методиками бойового хортингу. Робиться висновок 

про те, що планування фізичної підготовки курсантів вищих правоохоронних і військових 

навчальних закладів необхідно будувати з урахуванням етапів їх професійної діяльності та 

раціонального розподілу бюджету часу, виділеного на заняття бойовим хортингом, 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 силових структур у професійній діяльності. Викладено особливості 

професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів правоохоронних і військових факультетів, 

які займаються бойовим хортингом. На підставі отриманих даних розроблена і 

експериментально обґрунтована методика професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів 

засобами бойового хортингу. Розглядаються питання ціннісних орієнтацій курсантів у сфері 

фізичної культури, характеру та спрямованості навчального матеріалу з бойової та 

функціональної професійної підготовки, підвищення рівня самосвідомості і відповідальності 

курсантів як суб'єктів освітнього процесу, необхідності формування та виховання курсанта як 

суб'єкта власної фізичної культури і патріотичних цінностей громадянина України. 

Ключові слова: бойовий хортинг, національна система підготовки, захисники України, фізичне 

виховання, спорт, загальна і спеціальна фізична підготовка, фізичний розвиток, спортивна 

діяльність, курсанти, соціалізація, самосвідомість, відповідальність. 

 

Актуальність наукового дослідження. Громадське соціальне середовище грає 

найважливішу роль у становлення різних сфер нашого життя, тому позитивні і негативні 

прояви, характерні для сучасного суспільства, не могли не надати суттєвого впливу на 

культуру в цілому і на бойовий хортинг, як певний різновид діяльності і вид спорту [1–

13; 19–31]. У той же час, в Україні також бойовий хортинг, як вид діяльності, в певному 

сенсі впливає на суспільство, тому можна говорити про взаємовплив бойового хортингу і 

того соціального середовища, в якому він розвивається.  
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У зв'язку з цим дуже важливо зрозуміти, що являє собою бойовий хортинг по суті, його 

роль і місце в українському суспільстві, його вплив на формування особистості і на 

соціально-культурний простір, який є частиною нашого буття. Але також треба розібратися в 

тому, що представляє собою бойовий хортинг з позицій культурологічної даності та як 

явище бойової військової культури нашої нації. 

Настільки ж очевидним є і інший найважливіший висновок з викладеного: аналіз 

концепцій світу вимагає серйозних зусиль. Має бути побудована досить глибока і послідовна 

філософія миру, найважливішою складовою частиною якої має стати діалектика війни і миру 

в їх історичному розвитку, оскільки бойовий хортинг є засобом підготовки воїнів. У той же 

час проблема філософії миру не має бути розчинена в звуженому безпристрасному 

академізмі, зайве загострена на полеміці навколо взаємозв'язків окремих понять, що 

відносяться до проблематики захисту України від ворогів. Бойовий хортинг є поняттям 

значно ширшим [14]. 

Бойовий хортинг є елементом традиційної бойової культури України, а традиційна бойова 

культура є специфічною частиною традиційної народної культури української нації. Бойова 

культура являє собою різні грані універсальної системи, спектр застосування якої дуже 

широкий: від оздоровчих і загальнорозвивальних фізичних вправ до системи підготовки 

бійців підрозділів спеціального призначення. 

Крім того, необхідно особливо відзначити, що український бойовий хортинг – це не тільки 

раціональні методики і техніки бою. Це ще й історія перемог нашої Батьківщини, нашого 

великого українського народу, який так часто був перед загрозою поневолення і знищення, а 

потім успішно протистояв цьому і ставав на шлях відродження. Бойовий хортинг є частиною 

нашої культури, яку ми зобов'язані спільно зберегти і передати нашим нащадкам. 

Виклад основного матеріалу. Бойова культура української нації, провідником якої є 

бойовий хортинг, має на увазі велику частину культури, всередині якої знаходиться бойова 

традиція і бойове мистецтво – як певний технічний пласт, що складається з елементів, 

включених в традиційну культуру. Бойовий хортинг є складовою частиною культури народу, 

збагаченої античними ідеалами гармонійного розвитку людини. Деякі традиційні для 

України змагання з бойового хортингу стали спортивними дисциплінами. Цінність бойового 

хортингу полягає в тому, що в ньому відбувається гармонійний розвиток тіла і психіки, 

спосіб підтримки доброго здоров'я і самопочуття. В процесі відродження бойових і 

культурних традиції українців, реалізації національної оздоровчої та виховної ідеї в нашій 

країні важливу роль відіграло козацтво. Ще з давніх часів козацтво утворило потужний 

соціальний організм з військово-демократичним устроєм, який здатний був збройно 

захистити власні політичні та соціально-економічні інтереси. Процес виховання тих часів 

мав вигляд постійно діючого вишколу, до якого були залучені всі представники козацької 

громади та в першу чергу молодь [15–18]. 

Активне залучення козацтва до формування загальноукраїнської системи освіти, 

культурного й економічного зростання держави відображало зовнішню сторону виховного 

процесу та було результатом дії внутрішнього змісту ідейно-виховної системи. Таким 

змістом стали козацькі бойові та оздоровчі традиції. Козацькі бойові традиції 

сконцентрували в собі багатовіковий досвід української спільноти, дух і звичаї людей, несли 

в собі здоровий характер, який є природно зрозумілим для кожного українця та духовно на 

генному рівні підтримується кожним патріотом держави. Здорові філософські погляди на 

життя, принципи гігієни тіла, тверезість і відповідальність, правила поведінки у колективі, 

норми суспільної моралі, мета та завдання існування, а також засоби їх досягнення 

надзвичайно чітко та систематизовано передавалися від покоління до покоління у вигляді 

козацьких карбів – коротких речень, що мали форму прислів'я та були частинами великої 

піраміди системи теоретично-практичних і духовних засад, вершину якої складали козацькі 

перекази, вірші, пісні, казки, танці та бойова рухова спадщина у вигляді елементів 

самозахисту та прийомів самооборони, які тепер носять назву – бойовий хортинг. 
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Спеціальні зміцнювальні фізичні вправи та технічні елементи рукопашної сутички стали 

одним із головних засобів загартування тіла для вирішення бойових завдань. Мистецтво 

ведення рукопашної сутички передавалося природньо. Кожний козак, який пройшов 

багаторічний вишкіл на Запорозькій Січі, отримав гарт у бойових походах і щоденній 

козацькій військовій справі, ставав носієм передових технічних, гуманітарних і економічно-

господарських знань і, саме головне, ставав свідомим духовним носієм і захисником 

української етнічної бойової та культурної традиції. Етнічні бойові традиції Запорозької Січі 

є філософським і виховним фундаментом бойового хортингу як реальної бойової системи 

самовдосконалення особистості. 

Таким чином, вивчення проблеми становлення і розвитку української бойової традиції, 

починаючи з перших згадок про Київську Русь (VI століття) до сучасного стану традиційних 

видів єдиноборств, дозволяє показати неповторність і цінність для української культури 

бойової традиції українського народу [32–43]. Бойовий хортинг як український вид бойового 

мистецтва – найдавніша військова традиція, невід'ємна частина народної культури, яка 

обумовлює національний характер. Традиційна бойова культура є складовою частиною 

культури народу, яка, будучи збагаченою античними ідеалами гармонійного розвитку 

людини, породила феномен сучасного спорту, і, хоча українські спортсмени давно довели 

свою перевагу у багатьох видах спорту, лише деякі традиційні для України змагання стали 

спортивними дисциплінами. 

Українська традиційна бойова культура різних століть (VI–XX ст.): сарматська войовнича, 

лицарська Київської Русі, селянська ополченська, військова монастирська, міські бойові 

варти, козача Запорозької Січі та інших січових угруповань, що з’являлися на українських 

землях і, нарешті, військова культура українських підрозділів Радянської армії, висока 

бойова готовність сучасних Збройних Сил України – все це різні грані бойової військової 

традиції України, все це предмет вивчення, відродження, наслідування для сучасної людини. 

Бойова культура має на увазі велику частину всієї культури, всередині якої знаходиться 

бойовий хортинг – бойова традиція і бойове мистецтво як певний технічний пласт, що 

складається з елементів, включених у традиційну воїнську чоловічу і жіночу культуру. До 

сих пір збереглися різні стилі і напрями бойової культури України: сільська боротьба, бойові 

тренування тощо. Всі вони, незважаючи на свою самобутність, мають спільну мету – 

виховання особистості, що пропагує традиції та звичаї народу, моральні установки 

суспільства, в якому ця традиція живе. Сучасні рукопашні сутички, а отже, бойовий хортинг, 

традиційна бойова культура – це фізична культура нашої сильної войовничої нації. 

Традиційне розуміння бойової культури як прикладної у процесі розвитку і модернізації 

змінилося на самовдосконалення самого себе. 

Отже, бойові традиції українців в історичному контексті є нерозривною частиною 

загальної культури, а сучасна традиційна бойова культура в Україні – це 

багатофункціональне, багатогранне соціально-культурне явище. Ми бачимо, що бойовий 

хортинг – сучасний напрям української традиційної бойової культури не втратив наступності 

зі змагальною і прикладною традицією бойової культури українського народу. Аналізу 

бойового хортингу відповідає факт неоднакового впливу практики українського бойового 

мистецтва на особистість і соціальну поведінку людини. 

Очевидно, що усі бойові мистецтва світу, у якій би країні вони не народились, мають 

спільну мету – виховання духовної, моральної, відповідальної особистості, яка поважає 

традиції, моральні установки суспільства, в якому вона живе. Бойовий хортинг є українським 

видом бойового мистецтва, і крім чисто фізичного вдосконалення за допомогою вправ, 

чималу увагу приділяє духовному розвитку людини, залучаючи її до народної філософії, 

народної культури, дотримання звичаєвих норм поведінки. У цьому русі відтворюється 

глобальне завдання – необхідність знайти оптимальні форми співпраці Національної 

федерації бойового хортингу України і українських політичних сил заради досягнення 

спільної для людської спільноти мети. Мир між народами світу – це загальнолюдська 

цінність, і досягнута вона може бути тільки спільними зусиллями всіх народів [44–57]. У 
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загальному розумінні бойовий хортинг з певними обмеженнями, напевно, можна назвати 

культурним явищем своєї країни, генетичний код якої він у собі несе. Але існує військове 

розуміння духовних цінностей. Наприклад, у свідомості воїна під духовними цінностями 

розуміється прояв честі, звитяги, премудрості, любові до ближнього, чистота душі, але в 

першу чергу – свобода від пристрастей. Існує простий критерій оцінки того чи іншого явища, 

а саме: що воно дає людині, скільки одиниць добра або зла проникне в людину під впливом 

цього явища, навіщо воно потрібно. 

Якщо, наприклад, одна людина до крові розбиває обличчя іншій людині і стрясає їй мозок, 

а інші люди через це радіють. Що в цій дії більше – добра чи зла? Яка користь людині від 

такої культури? Інша справа, коли людина вимушено травмує або навіть вбиває агресора, 

виконуючи свій військовий обов'язок, службовий або цивільний, захищаючи свій дім від 

нападників, захищаючи своїх дітей і сім’ю. У цьому випадку можна говорити про моральний 

аспект даного діяння, але вже зовсім в іншому контексті – захист України, суспільства, сім'ї, 

особистості, дитини, літньої людини тощо. 

Культура, у тому числі і бойова культура, має служити людині, створюючи умови для її 

духовної, інтелектуальної і фізичної досконалості, але вона не повинна стояти на службі 

пристрастей людини. Разом з тим, до будь-якого культурного явища, в тому числі і до 

бойового хортингу, треба підходити обережно і розважливо, оскільки це «двосічний меч» – 

ефективна зброя. Література, кінематограф, театр, телебачення, спорт та інше можуть бути 

корисними для людини, а можуть принести непоправної шкоди її душі і тілу, оскільки в 

кожній справі всьому є своя міра. Відомо, що основою бойового хортингу як виду спорту є 

змагальність, а будь-яке змагання пробуджує пристрасті, але, разом з тим, у спорті є свої 

позитивні розвивальні прояви. 

Наприклад, бойовий хортинг, як і будь-яке інше аналогічне, по суті, спортивне 

єдиноборство, явище не аморальне і не злочинне, але надзвичайно силове і небезпечне, з 

якого боку його не розглядай, але при глибокому розумінні справи – явище виховне та 

естетичне, якщо навколо нього не розпалювати пристрастей і не робити зі спортсменів 

культових героїв. Дуже важливо зрозуміти, що результат впливу того чи іншого культурного 

явища на людину залежить від того, хто буде підносити плоди цієї культури. Тому, перш ніж 

сприйняти їх, треба зрозуміти, від кого це йде, заради чого, і чи потрібно це людині для 

подальшого життя і розвитку. Важливо розібратися в тому, що рухає людьми, які несуть цю 

бойову культуру. 

За останні тридцять років періоду незалежності в України з'явилося безліч шкіл і напрямів 

єдиноборств, об'єднаних терміном «українські стилі», які претендують на українське 

національне коріння. Як правило, вони носять фольклорно-етнографічний характер і у цьому 

плані не без підстав претендують на глибокі, історичні корені [58–69]. Вони мають власну 

термінологію і символіку, їх духовною основою оголошуються язичництво або православ'я, 

проголошується їх принципова технічна, тактична і психологічна відмінність від східних 

бойових мистецтв. Насправді в їх основу часто покладено найрізноманітніше змішання 

прийомів вітчизняного та східного походження, а їх творці намагаються переносити на 

український ґрунт традиції іноземних шкіл бойових мистецтв. Специфічні риси української 

бойової культури, нащадком якої вважається бойовий хортинг, визначаються в значній мірі 

тим, що дослідники назвали «характером українського народу». Сучасні українські воїни 

вміють боронити від ворога свою землю, бо є для того приклади попередників, які вже 

багато століть захищали наші багаті території від зовнішніх агресорів і нападників. 

Таким чином, процес передачі бойової традиції українців ніколи не зупинявся, і до числа 

первинних, найбільш фундаментальних і древніх властивостей української сили відносяться: 

мужність і сміливість, стійкість і невтомна лють до підступних ворогів, душевна сила і 

непохитність у найважчих моментах життя країни, всього народу. Ці домінантні риси – одні 

з найдавніших в українській національній самосвідомості, їх конкретний зміст яскраво і 

потужно проявлявся на всіх етапах історії нашої країни. Український дух – це бойові 

характеристики українського народу. Формування української сили тіла і духу залежало 
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багато в чому від українського здорового менталітету, який точно визначено в народному 

прислів'ї: «у здоровому тілі – здоровий дух». 

Володіючи волелюбним характером, український народ багато разів здобував перемогу 

над загарбниками і домагався великих успіхів у мирному будівництві. У народних говірках 

та прислів'ях знаходять відображення риси українських воїнів: «Краще смерть в бою, ніж 

ганьба в строю», «Козак зрадником не буває», «Воля або смерть». Розглянуті напрями 

виховної роботи безпосередньо пов'язані зі станом людини у звичайний мирний і воєнний 

час. Ігнорування перерахованих вище аспектів веде до різкого погіршення психічного стану 

у реальному бою і значного зниження ефективності бойової діяльності. 

Існування бойового хортингу у сучасному мінливому світі доводить, що ні національно-

культурні, ні філософсько-релігійні, ні соціально-політичні бар'єри не є непереборною 

перешкодою для їх освоєння. Він, як бойове мистецтво нації, входить у повсякденне життя 

спортсменів, тренерів, військових, правоохоронців, і взагалі, бойовий хортинг успішно 

культивується в різних регіонах планети, дає стимули для культурно-спортивного 

міждержавного обміну і консолідації (міжнародні організації, чемпіонати Європи і світу 

тощо). Накопичений значний позитивний досвід освоєння ефективних методик бойового 

хортингу на демократичній основі, створення сприятливих умов для розвитку безлічі шкіл 

бойового хортингу, все це відкриває перспективи для більш широкого і повного 

використання найбагатших ресурсів бойової традиції України, природного відбору 

найціннішого ресурсу країни – сильної, активної і талановитої молоді. 

Процес можливої втрати початкової цілісності традиції бойового хортингу може бути 

пов'язаний з посиленням західних впливів на кожен з названих напрямів. Так, наприклад, 

відокремлення бойового хортингу від військової підготовки веде до нехтування духовно-

моральними основами і засадами воїнської традиції українського народу [70–83]. В 

результаті рукопашна підготовка може бути вироджена в голу техніку «для службового 

користування», а часом, і просто в техніку вбивства. Бойовий хортинг, як феномен 

військово-прикладної культури української нації, який надає на спортивну молодь, мабуть, 

найсильніший вплив, у такому разі може сприяти перетворенню підготовчих заходів у 

видовищні масові шоу, тісно зближуючись з політикою і бізнесом. 

В одних випадках бойові види спортивних єдиноборств набувають умовно-ігрового 

характеру і втрачають специфіку як бойові мистецтва. Але бойовий хортинг позиціонує себе 

як національний професійно-прикладний вид спорту і ефективна виховна система молоді, 

тому має стояти на позиції корисного служіння народу України. В інших випадках, навпаки, 

в професійному спорті отримують розвиток стилі єдиноборств, що не пов'язані з військовою 

традицією [84–93]. На сучасному етапі розвитку традиції бойових мистецтв в умовах 

взаємодії різних культур, багато в чому втрачається їх історико-культурна цілісність і 

однорідність. Поряд зі збереженням (відродженням) традиційного статусу ряду мистецтв на 

їх основі відокремлюються східні та західні види спортивних єдиноборств, з'являються їх 

суто чужорідні спортивні модифікації, що зберігають лише зовнішню схожість зі своїми 

видовими і стильовими прототипами. 

Одночасно відбувається розгалуження і розшарування самих традиційних систем. Крім 

спортивно-змагальної складової, самостійне значення набуває бойовий хортинг і його 

оздоровча частина – лікувально-оздоровча гімнастика, спортивно-оздоровчі методики 

адаптуються для занять з жінками, дітьми, особами похилого віку тощо. В цих умовах 

відбувається поляризація демократичних і елітарних тенденцій в освоєнні бойового 

хортингу, як культурної спадщини української нації [94–99]. 

Висновки. Отже, бойовий хортинг як сучасна традиційна бойова культура України – це 

багатофункціональне, багатогранне соціально-культурне явище. Сучасний напрям 

української традиційної бойової культури не втратив наступності від змагальної і прикладної 

культури українського народу. Аналізу сучасних єдиноборств України відповідає факт 

неоднакового впливу практики різних видів єдиноборств на особистість і соціальну 

поведінку людини. 



 

62 
 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та впровадженні навчальних 

програм з бойового хортингу для курсантів відомчих закладів вищої освіти військової та 

правоохоронної спрямованості із застосуванням методик підвищення професійно-прикладної 

та функціональної підготовки. 
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The system of combat horting as a combat culture of the Ukrainian nation 

and a means of training qualified defenders of Ukraine 
Анотація. The article considers the issues of improving the ways and methods of training cadets 

of law enforcement and military institutions of higher education by means of combat horting to 

perform the tasks of professional activity. The need to orient the process of physical training of future 

officers to perform military-professional activities is determined by the purpose and objectives of the 

training program and methods of combat horting. It is concluded that the planning of physical 

training of cadets of law enforcement and military schools should be based on the stages of their 

professional activities and the rational distribution of the budget allocated for combat horting, as well 

as taking into account the feasibility of the summary effect of several training sessions. Physical 

training allows you to selectively influence the education of moral and volitional and physical 

qualities needed by law enforcement officers in their professional activities. Peculiarities of 

professional and applied physical training of cadets of law enforcement and military faculties 

engaged in combat horting are described. On the basis of the received data the technique of 

professionally-applied physical training of cadets by means of combat horting is developed and 

experimentally substantiated. The value orientations of cadets in the field of physical culture, the 

nature and direction of educational material on combat and functional training, raising the level of 

self-awareness and responsibility of cadets as subjects of the educational process, the need to form 

and educate cadets as a subject of their own physical culture and patriotic values. a citizen of 

Ukraine. 

Ключові слова: combat horting, national training system, defenders of Ukraine, physical 

education, sports, general and special physical training, physical development, sports activity, cadets, 

socialization, self-awareness, responsibility. 
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