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Анотація. У даній науковій статті розкрито психофізичні та ментальні засади вивчення учнями 

спортивної секції базових форм бойового хортингу, принципи оцінки якості виконання форм бойового хортингу 

на змаганнях, методику і засоби розвитку координаційних здібностей у спортсменів бойового хортингу з метою 

планування навчально-виховного процесу для вивчення форм бойового хортингу та успішного виступу на 

змаганнях у розділі «Форма». Зазначено, що виконання форми певною мірою механічне та навіть комфортне – 

прийом безпосередньо пов'язаний із певним каноном, що в свою чергу залежить від традиції та базової техніки 

бойового хортингу, звичок тренера-наставника. У цьому випадку від учня потрібна абсолютна 

ортодоксальність виконання форм, їх сувора відповідність канону, тобто ідеальне технічне виконання 

комбінацій прийомів. Бойовий хортинг безумовно стоїть на базовій техніці, але не на догматиці, що сковує 

просування учня. Всі форми виконуються дуже динамічно та природньо. Важливо те, що після вивчення 

елементів базової техніки, спортсмени бойового хортингу прагнуть до вироблення індивідуальної техніки 

прийомів. Однак існує й інша сторона прийому, яка не дозволяє формалізації дійти до межі. Вона пов'язана з 

унікальністю людини як сукупності певних психічних властивостей, домінантних фізичних якостей, зростання 

її сили та духовних принципів. Прийомом керує завжди воля конкретної людини, що залежить від ступеня його 

внутрішньої свободи й, отже, можливості інтуїтивно варіювати вимоги форми. Спортсмен бойового 

хортингу, який не освоїв формального знання прийомів, не зможе ефективно вести сутичку і залишається як би 

оголеним, без засвоєння канонів школи. Але, з іншого боку, наполегливий учень, який суворо дотримується канонів 

бойового хортингу та боїться хоч трохи відступитися від них, також приречений потрапити в безвихідний 

стан. Він завчив тільки форми і не проводив реальних сутичок із суперниками, не має змагального бойового 

досвіду, й він відразу стає рабом зовнішніх укладень, знає прийоми, які не здатний творчо застосувати на 

практиці. Ця проблема – суто психологічна, бо свідчить про повну внутрішню несвободу та душевну скутість 

людини. Хоча форми можна назвати однією з важливіших частин занять бойовим хортингом, не варто також 

нехтувати проведенням навчальних і контрольних сутичок, а також тестами на розбивання твердих 

предметів. Традиції передання знань через форми напряму відповідають загальним традиціям усього бойового 

мистецтва. 

Ключові слова: психофізичні засади форм, бойовий хортинг, якість виконання форм, ментальні засади 

форм, розділ змагань «Форма», базові форми. 
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Актуальність наукового дослідження. Під час виконання формальних комплексів 

бойового хортингу спортсмени мають думати не тільки про правильне виконання фізичного 

вигляду прийомів базової техніки, а вміти психологічно концентруватися і сприймати рухові 

дії як важливі та необхідні засоби тренування, виховання, осягнення шляху та пізнання 

глибинного сенсу того вчення, яке прийшло до нас з глибини віків, яке стане для спортсмена 

бойового хортингу і засобом самозахисту, і критерієм моральної та духовної підготовленості. 

Виклад основного матеріалу. Одним із основних методів прилучення до традиції 

бойового хортингу є саме навчання бойовим комплексам – формам бойового хортингу, 

освоєння принципів ведення сутички, філософських і теоретичних побудов бойового хортингу 

як бойового мистецтва й ефективного засобу самооборони людини [1–11; 19–32]. Іноді просту 

повторюваність зовнішніх форм приймають за слідування традиції, хоча це часто є просто 

звичка чи навик.  

Традиція – річ більш глибока, пов'язана з особливим станом свідомості людини. У процесі 

навчання, коли спортсмен бойового хортингу повторює за тренером певну послідовність рухів 

і отримує найширші та цікаві пояснення принципів виконання технічних елементів, 

відбувається відчуття та прийняття духовного імпульсу, переданого від майстра до учня.  

Процес цієї передачі, що відбувається через форми, дійсно нескінчений, він починається в 

непроглядній козацькій давнині та транслюється через століття аж до нинішніх поколінь. Це і 

становить суть передачі традиції. Такий духовний потік є явищем виключно внутрішнім, 

невидимим, за своїми властивостями подібним вихованню через достойний приклад вчителя, 

а методи навчання, прийоми, комплекси, трактати та весь інший набір є зовнішнім виразом, 

втіленням цього нескінченого внутрішнього потоку бойової традиції народу. 

Психофізичні та ментальні засади вивчення форм. Вчитель передає знання учню 

відчуваючи відповідальність за правильність та оригінальність збереження народних методик. 

Головне, що слід виділити особливо, це правильність методики тренування форм. Якщо 

методика тренувань неправильна, то вже не важливо у скількох сутичках бралася участь, 

скільки кросів пройдено для підвищення рівня витривалості, скільки розбито каміння і дошок, 

бо погані навички зрештою однаково приведуть до поразки [12]. 

Водночас, хоча форми можна назвати однією з важливіших частин занять бойовим 

хортингом, не варто також нехтувати проведенням навчальних і контрольних сутичок, а також 

тестами на розбивання твердих предметів. Традиції передання знань через форми напряму 

відповідають загальним традиціям усього бойового мистецтва. 

Шлях до справжнього розуміння бойового хортингу – це уникати особистої ліні та 

неробства і займатися наполегливо, з думкою, що форми є складовою загального успіху, а інші 

тренування – є рівноцінними складовими підготовки спортсмена бойового хортингу. 

Особливе значення надається формам на батьківщині бойового хортингу – в Україні. 

Отже, чим пояснюється така підкреслена повага до форм і розуміння їхньої ефективності у 

майстрів традиційного бойового хортингу. Питання це актуальне, адже не секрет, що деякі 

спортсмени бойового хортингу для підготовки до змагань вивчають тільки переважно 

боротьбу або тільки переважно ударну техніку, проводячи практично весь час тренувань у 

сутичках з різними партнерами в стійці та у партері. 

Але, спробувавши розібратися в сутності феномену форм, вони несподівано для себе 

виявляють абсолютну придатність елементів форм до реальної сутички [13–18]. Вони 

стикаються з тим, що форми бойового хортингу складені тільки з пересувань у бойових 

стійках, а блокування та удари руками та ногами наносяться з повним уявленням підборіддя, 

печінки, нирок, сонячного сплетіння й інших больових місць на тілі людини. 

Особливо важливо, як відчувається правильність переходу від захисту блокуванням і 

відходом від швидкого удару рукою до кидка та продовження прийому на підлозі хорта, 

відпрацювання цих елементів форм до автоматизму. Мабуть, ключ до розгадки цього 

феномену прихований у сприйнятті форм досвідченими майстрами бойового мистецтва, в 

тому, що форми – це канони бойового хортингу. Вони також розкривають значення форм через 

зіставлення їх з одним з найважливіших елементів тренінгу в бойовій медитації. 
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Для учня це означає необхідність спочатку розібратися з сутністю не загальновідомої 

медитації заспокоєння людини в тихому місці, а бойових канонів рухової медитації бойового 

хортингу, коли розслаблена психіка спортсмена дозволяє переносити надважкі навантаження 

реальної сутички, а вже потім, шляхом порівняння виявити сутність форм як елементу 

навчання базової техніки, тактики бойового хортингу, стратегії сутички. 

За прикладним мистецтвом бойовим хортингом, зовні настільки ефективним і надто 

видовищним, ховається внутрішнє тіло воїнської козацької традиції, яка фактично є основою 

бойового хортингу. Справа в тому, що відчути її можна лише зіткнувшись з цією традицією, 

увійшовши в її внутрішній світ. Для представників звичайних видів спорту ця справа 

надзвичайно важка: з одного боку, необхідні якісь канали, по яких передається це внутрішнє 

знання – сам зміст, наприклад, справжня школа бойового хортингу, освічений вчитель, який 

втілює своєю свідомістю цей духовний потік, з іншого боку – надто довгий час, практично все 

життя. 

Сенс вчителя бойового хортингу в тому, що він випромінює та передає духовний вишкіл, 

якусь дисципліновану добру силу, потік духу своїм учням-послідовникам. Сприйняти його 

можуть найбільш талановиті, віддані та духовно відкриті учні, які навчилися сприймати 

тренування в бойовому хортингу як просування по шляху бойового мистецтва. Тут необхідний 

особливий тип психічної організації людини, високий рівень чутливості. 

Поняття передачі та прийняття дару в духовній традиції бойового хортингу взагалі відіграє 

особливу роль. Перш за все, дар – це знак визнання людини залученим до якоїсь вузької 

традиції, наприклад, сім'ї, клану, школи, твердої дисциплінованої організації, якою є 

федерація бойового хортингу. 

Цей ритуал дарування прийшов зі стародавніх обрядів посвячення, пізніше методом 

дарування активно користувалися керівники козацьких підрозділів Запорозької Січі, 

обдаровуючи своїх підданих козаків, що, втім, перетворювалося на перерозподіл податків і 

дарів, які надходили у скарбницю від підвладних куренів [33–48]. Керівники підрозділів 

стародавнього козацтва не тільки дарували шаблі та пістолі своїм бойовим товаришам, які 

відзначалися у походах, а передавали традиції та бойові знання, реально тренували козаків 

фізичними вправами бойового забарвлення, вчили їх прийомам і навичкам бійки. 

Відбувався взаємний обмін подарунками, і в цьому виявляється сенс будь-якого ритуалу 

дарування. З одного боку, він безумовно безкорисливий, з іншого боку припускає дар у 

відповідь. Козаки також віддячували своїм старанням на тренуваннях і демонстрували 

керівникам результати навчання, навіть приносили до кошових отаманів відрубані голови 

відомих ворогів. 

Традиційне розуміння передачі знання прийшло в бойовий хортинг як духовне 

обдаровування. Звернемо увагу: у більшості випадків навчання було безкоштовним, 

безкорисливим – вчитель від самого процесу навчання нічого матеріально не отримував. І в 

той же час за цією передачею стояло поняття взаємної подяки, яке виражалося в обов’язку 

понести вчення далі, зберегти майстра в століттях, передавши далі те, що він залишив учневі. 

По суті, учень повинен був повернути ту благу силу, що передав йому вчитель, але 

повернути не тільки своєму вчителю, але всім тим, хто коли-небудь буде долучений до 

традиції бойового хортингу. Таким чином, на усвідомленні передачі глибинних знань 

формується духовна традиція бойового хортингу. Самі носії бойової культури виразно 

відчували те, що за зовнішніми формами, словами та вчинками передається щось цілком 

відчутне. 

Нескладно зрозуміти, що передається сама істина буття, знання про поведінку між 

сильними та відважними людьми. Виявилося, що бойове мистецтво козаків Запорозької Січі, 

яке у сучасності на початковому моменті відродження старовинної бойової традиції було 

названо бойовим хортингом, набагато глибше, ніж просте вміння вести сутичку, оскільки воно 

здатне до того ж передавати істину, необхідну для життя. 

Духовний стан, що бере свою силу від стародавніх мудреців, був для послідовників 

бойового хортингу не якимось умоглядно-абстрактним засобом, а цілком реальною річчю.  
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За допомогою певних медитативних вправ і, що найголовніше – спілкування з носієм 

істинних знань – досвідченим козаком-характерником, людина прилучалася до цього духу 

майстрів-мудреців, ставала єдиною з ними та входила, як говорили козаки-характерники 

Запорозької Січі, в духовне зіткнення з ними. 

Людина, що починала тренування під таким керівництвом, отримувала відчуття, що її дух 

ставав свого роду вічним. Знання щоразу поверталися разом з поверненням істинної традиції 

в кожному наступному учневі. 

Духовна традиція – поняття ємне і словами практично нез'ясовне, але саме заради 

отримання відчуття відношення до духовної традиції учні – молоді козаки розшукували 

справжніх вчителів [49–62]. Важливо зрозуміти, що вищі форми бойового хортингу не 

полягають в якомусь певному наборі техніки чи проходженні методики, але існують у 

виключно духовному, інтимному залученні до них досить невеликого професійного кола 

вчителів. Точніше кажучи, в духовному плані конкретних людей тут вже не існує, а є лише 

нескінчена лінія перевтілення і трансформації просвітленого духу, який проявляється в учнях 

через вчителів. 

У вчителя бойового хортингу може бути не один десяток учнів, але лише один–два з них 

зуміють перейняти цю традицію істини, решта ж виростуть або блискучими бійцями, або 

хорошими інструкторами, але глибини бойового мистецтва їм будуть недоступні. Це питання 

особистих властивостей, щирості та відкритості людини, насамперед – чистоти серця у повазі 

до свого вчителя та школи. 

Досконало навичками бойового хортингу можуть оволодіти тільки ті учні, які стали на 

шлях бойового хортингу та віддано йдуть за своїм вчителем. Варто оселитися лише граму 

недовіри та настороженості, і потік духовних знань перерветься. Щирість учня і готовність 

вчителя передати всі знання – це основа злиття їх свідомості в єдиний організм. 

Щирість і доброта – перший крок до самопізнання по відношенню до духовної традиції, бо 

неможливо зрозуміти бойовий хортинг, не довіряючи тим десяткам поколінь вчителів та учнів, 

які пройшли цей шлях до тебе. Примітно, що поняття духовної традиції завжди пов'язане з 

усвідомленням самого себе: з одного боку – як творця, з іншого – як працьовитого і старанного 

передавача якоїсь внутрішньої істини. 

Учень, перш за все, має сприйняти істинність і справжність знань, що йому пропонуються, 

а ще дуже важливо, щоб він час від часу перевіряв свої бойові навички під час простої роботи 

з партнером за завданнями тренера, проведення умовних, навчальних, контрольних або 

змагальних сутичок. 

Справжня традиція – це завжди наступність школи, відчуття себе членом нескінченно 

довгого ряду учнів-вчителів як у минулому, так і в майбутньому, причому мова йде про 

сукупну духовно-тілесну передачу знань. Разом з технічним арсеналом передається і духовне 

одкровення, тому й говориться про бойового хортинг як про глибинне вчення на основі 

традицій. Людина завжди може згаснути, але не повинна перерватися лінія істинної передачі 

духовних знань бойового хортингу. 

Послідовників істинної традиції було надзвичайно мало в усі часи, але ще менше їх зараз, 

після впливу індустріалізації та технічного прогресу. Цей шар майстрів бойового хортингу 

завжди є елітарним, напівзакритим, які зберігають граничну духовну концентрацію всередині 

себе [63–78]. За рахунок поняття істинної передачі знань бойового хортинг завжди 

підтримував духовну чистоту, а форми служили якимсь бар'єром внутрішньої гігієни бойового 

мистецтва, відтинали випадкових, безталанних, нечесних людей. 

Звичайно, ніякого об'єктивного критерію тут немає і бути не може, однак самі майстри 

безпомилково вгадують ненадійного представника бойового хортингу, що цурається віддати 

серце колективу, де черпає знання та натхнення для роботи, або невідданого учня. Як би точно 

такий учень не імітував зовнішні форми бойового хортингу та яким би могутнім бійцем він не 

був, досвідчений тренер завжди побачить зерно лукавості. 

Технічна майстерність, міць удару тут не йде в рахунок, хоча це і становить важливу 

частину бойового хортингу.  
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Йдеться про здатність зрозуміти і повністю прийняти глибинний сенс бойового хортингу, 

перевершити самого себе і вийти за рамки власної індивідуальності в просторі всіх знань. 

Розпізнати ту межу, на якій закінчується технічне навчання та починається духовна істина 

відданості, вельми нелегко. Новачки відчувають чималі труднощі, визначаючи якісь відносні 

цінності в бойовому хортингу. 

Учень має вільно орієнтуватися в різних прийомах. Одні кажуть, що вони використовують 

свою силу, інші – майстерність. Але в кожному разі це не більше ніж набір якихось принципів. 

Учню для успіху необхідно бути відданим вчителю. Без істинної передачі знань та умінь 

бойового хортингу неможливо зрозуміти зміст шляху. Отже, справжня духовна традиція 

стоїть над технікою і навіть над принципами – вона, по суті, передує їм. 

Форма несе в собі філософський зміст значень і понять таких як: еталон, шаблон, трафарет, 

модель, фасон, звичай, традиція й інших консолідуючих понять. Якщо розглядати форми як 

аналог духовного, то вони теж повинні фіксувати стан осяяння. І дійсно, форми були 

змодельовані з ситуацій реальної сутички з кількома противниками, вони фіксують осяяння 

майстра і техніку бойових прийомів, реалізованих у стані абсолютного настрою на смертельну 

сутичку. Таким чином, форми – це засіб фіксації осяяння, проте фіксація не в словах, а в 

бойових рухах, на які спирається весь природний арсенал прийомів самозахисту бойового 

хортингу. При цьому значення осяяння мається на увазі не так слідування глибокому 

вивченню теорії та використанню медитації або чисто технічної традиції, закладеної 

майстром, скільки можливість досягнення просвітління на основі поєднання фізичної 

оптимальної підготовки і психічного бойового настрою, граничного з саможертовністю. Слаба 

та непідготовлена морально людина на такі почуття не тільки не здатна, але вона навіть не 

зможе зрозуміти, про що йдеться. 

Схильність до жертовності собою, вміння сміливо ризикувати, щоб допомогти іншому, для 

мети віддати останнє, має тільки дуже сильна та віддана особистість, яка пройшла в житті 

значні випробування тіла й духу. З точки зору психології форми виступають як живе слово, 

невіддільне від просвітленої свідомості, при досягненні якого знімаються протиріччя між 

думками і реальним життям [79–88]. Це не звичайний логічно зв'язаний текст, у якому 

передається будь-яка інформація. Форми не читають, їх переживають і тілом, і розумом. 

Сутність форм полягає не в отриманні якоїсь інформації, а в перевтіленні людини зі 

звичайного стану свідомості в просвітлене у процесі інтуїтивного споглядання ним цього 

живого слова та отримання практичних знань, що передаються учню від майстра. Прийом, 

звичайно ж, не проста сукупність рухів або сума векторів сили. Це насамперед самобутній 

психологічний акт. У цьому містяться дві на перший погляд кардинально протилежні сторони 

форми бойового хортингу. 

Перш за все, виконання форми певною мірою механічне та навіть комфортне – прийом 

безпосередньо пов'язаний із певним каноном, що в свою чергу залежить від традиції та базової 

техніки бойового хортингу, звичок тренера-наставника. У цьому випадку від учня потрібна 

абсолютна ортодоксальність виконання форм, їх сувора відповідність канону, тобто ідеальне 

технічне виконання комбінацій прийомів. Бойовий хортинг безумовно стоїть на базовій 

техніці, але не на догматиці, що сковує просування учня. 

Всі форми виконуються дуже динамічно та природньо. Важливо те, що після вивчення 

елементів базової техніки, спортсмени бойового хортингу прагнуть до вироблення 

індивідуальної техніки прийомів. Однак існує й інша сторона прийому, яка не дозволяє 

формалізації дійти до межі. Вона пов'язана з унікальністю людини як сукупності певних 

психічних властивостей, домінантних фізичних якостей, зростання її сили та духовних 

принципів. Прийомом керує завжди воля конкретної людини, що залежить від ступеня його 

внутрішньої свободи й, отже, можливості інтуїтивно варіювати вимоги форми. 

Спортсмен бойового хортингу, який не освоїв формального знання прийомів, не зможе 

ефективно вести сутичку і залишається як би оголеним, без засвоєння канонів школи. Але, з 

іншого боку, наполегливий учень, який суворо дотримується канонів бойового хортингу та 

боїться хоч трохи відступитися від них, також приречений потрапити в безвихідний стан.  
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Він завчив тільки форми і не проводив реальних сутичок із суперниками, не має 

змагального бойового досвіду, й він відразу стає рабом зовнішніх укладень, знає прийоми, які 

не здатний творчо застосувати на практиці. Ця проблема – суто психологічна, бо свідчить про 

повну внутрішню несвободу та душевну скутість людини. 

Дійсна сутичка у бойовому хортингу є дуже швидкісним і запеклим, він є завжди процесом 

внутрішньої творчості, що народжується з освоєнням базових принципів бойового хортингу. 

Ці принципи народжують у людині бійця, відводять його від механічності в область вільних 

варіацій. Тому тренована бойова машина є не найкращою оцінкою справжнього воїна, 

оскільки автоматизм є далеко не останньою фазою в освоєнні бойової техніки бойового 

хортингу. 

Прийом форми може бути доведений до автоматизму, але цей автоматизм має бути 

підкріплений можливістю інтуїтивно і неупереджено відчувати реальність, вибирати варіанти 

ведення сутички, висловлюючи свій творчий імпульс, свою волю, одним словом, творити, 

звільняючись від стереотипів і канонів школи. Спортсмен бойового хортингу має відчувати 

себе абсолютно розкуто і вільно під час змагальної сутички. 

Коли вимоги техніки бойового хортингу доведені до абсолютної межі, від зовнішніх 

повчань перейшли в плоть і кров, канон повільно самоусувається. Спортсмен бойового 

хортингу осягає повноту внутрішньої свободи сутички, відкриваючи перед собою нескінченну 

кількість варіантів і можливостей. 

Вивчення базових канонів бойового хортингу й їх самоусунення – не просто два етапи у 

вивченні бойового хортингу, ці дві сутності присутні і в сутичках, і у формах, саме це дозволяє 

найбільш повним чином учню самовиразитися [89–94]. А головне те, що спортсмен бойового 

хортингу починає розуміти, що методика вивчення форм є тільки демонстрацією шляху до 

досягнення мети, і не весь широкий арсенал прийомів бойового хортингу увійшов у формальні 

комплекси, а ще є дуже багато можливостей і комбінацій техніки, які спортсмен бойового 

хортингу має осягнути самостійно. 

Якщо учень відчув фізичну направленість і рухові принципи форми, але не може 

самостійно вирішити яку-небудь її психологічну і духовну проблему та медитативну 

спрямованість, досягти відчуття осяяння, він звертається до наставника, який за допомогою 

пояснень, показу, демонстрації форми по частинах, тобто фізичними м’язовими записами 

засобів «осяяння», допомагає йому в цьому. 

Таким чином, форма фіксує фізичний прогрес і духовне просвітлення учня, який 

практикував раніше техніку бойового хортингу в її фізичному розумінні. Хоча форма є описом 

цілком конкретних ситуацій сутички, вона виходить за рамки приватного розуміння і містить 

у собі певний змінений стан свідомості, однаковий у всіх досвідчених і професійно досконалих 

майстрів бойового хортингу, і розуміється як абсолютне розуміння форми. Тому свідоме 

вивчення форм є гарантом досягнення просвітління в майбутньому тими учнями, хто буде їх 

практикувати й у подальшому стануть справжніми майстрами. 

Водночас, форми є осередком усіх принципів стилю, живе втілення духу давніх майстрів 

бойового мистецтва. У цьому полягає абсолютна цінність традиційних форм – учень відчуває 

та виразно усвідомлює, що виконує ті ж рухи з тією ж послідовністю і знаходить той 

внутрішній стан, що й усі великі майстри школи. Таким чином, відбувається наступність духу 

через подолання зовнішніх елементів у формах. Комплекси як би розповідають учневі про 

традиції бойового хортингу, роблячи це в настільки незвичайній, але проникливій формі. 

Традиційні форми є провідниками знань. Безумовно, знання певної форми ще не означає, 

що учень обов'язково досягне рівня майстра, але лише правильність виконання форм, їх 

повноцінне розуміння і цілісне пояснення відкривають шлях до цього. Форма в бойовому 

хортингу – всього лише особливий покажчик, не шлях, але знак цього шляху, який підказує, 

куди йти. Сама по собі дорога ще не гарантує, що кожен бажаючий здолає її, але вона 

потенційно може привести до мети. Форми служать простором провірених практикою знань, 

поєднання незмінної повторюваності рухів і станів з унікальністю особистого досвіду. Якщо 

не практикувати довгий час форми, то учень може не зуміти його усвідомити. 
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Інша справа, коли форми виконує не учень, а майстер. Займаючись формами, майстер 

омиває своє тіло позитивною енергією, бо прийоми та комбінації відпрацьовуються до 

автоматизму, завдяки остаточному розумінню і тренувальному досвіду проникають у центр 

серця й стають звичними і зручними. Під час виконання формальних комплексів людина має 

бути подібною не стільки на бійця, що ставить своєю метою грамотну сутичку, скільки на 

мудреця, що одержує свої сили та поштовх до виконання рухів від навколишнього світу. 

У такої людини рухи форм народжуються самі собою, як би виходячи з серця, а самі 

прийоми є лише видимим і доступним для оточуючих виразом техніки. Все відбувається 

інтуїтивно та спонтанно. Принцип мистецтва сутички в нього також становить єдине ціле з 

шляхом мудрості. Тоді і приходить до майстра стан кулачного мистецтва поза кулачного 

мистецтва, стан волі за межами волі. 

Майстер знає свою силу, але уникає сутички, бо не хоче скалічити людину. Навіть якщо це 

погана людина, яка вирішила стати майстру ворогом, і буде сутичка затяжною, а отже, якщо 

майстер пішов на застосування прийомів бойового хортингу, то йому прийдеться закінчувати 

суперечку до такого фіналу, якого навіть не очікує опонент. І майстер його не відпустить. 

Розуміючи все це у майстра змінюється дух, і назовні виходить замість агресії спокій і 

урівноваженість, що призводить до бажання уникнення сутички з цією людиною. Зміна духу 

– це й є досягнення витонченого розуміння того, що ти робиш виконуючи форми. 

Форми, так само як і вся система бойового хортингу, вимагають розуміння не того, навіщо 

робиш, але того, що взагалі робиш. Тут принципи бойового хортингу в своєму граничному 

вираженні не відрізняються від принципів повсякденного життя – тому й кажуть, що в 

бойовому хортингу немає нічого особливого і надприродного, бо важкий не сам бойовий 

хортинг і не його найефективніші прийоми, а та внутрішня реальність, яка стоїть за цим 

бойовим мистецтвом. Але вона ж стоїть і за самим актом життя й укладена в умінні вільно та 

природно прийняти сам момент свого існування. 

Тоді життя спортсмена бойового хортингу стає долею, він починає усвідомлювати своє 

приречення, своє призначення йти шляхом бойового хортингу за тими, хто йде попереду, хто 

пройшов цей шлях раніше. 

Повне докладне розуміння глибини форми не є приватною думкою окремої людини, а, 

швидше, вищим принципом, який визнається істинним для всієї школи [95–99]. Цей принцип 

перебуває в гармонії з духовним джерелом спортсмена бойового хортингу, збігається з 

незбагненним сенсом його реального життєвого шляху, руйнує народження і смерть і 

переступає обмеженість пристрастей. 

У сучасних клубах і секціях бойового хортингу існують свої правила використання форм в 

методиці тренувань. Звичайно, вони набагато простіше класичних і не несуть у собі настільки 

глибокої поваги до самого акту занять бойовим хортингом. Швидше, вони націлені на групове 

виховання, хоча і ведеться воно в цілком традиційному дусі. 

Духовні принципи передачі знань під час вивчення форм наступні: у спілкуванні бути 

доброзичливим; у навчанні не знати перешкод; тренуватися щодня; навчаючи інших, вчитися 

самому; долаючи вправи, вдосконалювати думки; довіряти знанням вчителя; служити для 

інших; розділяти свій успіх з іншими; досягати єдності в групі; прагнути до загального 

єднання, зберігаючи при цьому індивідуальність. 

Хоча ці правила значно простіше класичних канонів школи бойового хортингу, проте вони 

універсальні та застосовні до процесу виховання практично будь-якого члена суспільства. Так 

реалізується на практиці проникнення сакрального знання, самозаглибленої святості культу і 

прагматики життя на рівні бойового мистецтва. 

Бойова чеснота – це фактично й є особлива філософія бойового хортингу, що увібрала в 

себе безліч принципів загальнолюдських понять. Це свій особливий стиль життя та навіть своє 

ставлення до самого життя. Саме завдяки складному комплексу бойової чесноти, а вона 

охоплює все, починаючи з основ світобудови до звичайних правил поведінки, бойовий 

хортинг відійшов від звичайної сутички і набув вигляду виховної системи для дітей і молоді, 

духовного вчення на шляху до вищих знань і пізнання сенсу свого життя. 
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Цей принцип не може бути до кінця зрозумілий за допомогою фізичних демонстрацій, 

логіки переконань і теоретичних пояснень. Він також не може бути переданий у словах, він не 

може бути у повній мірі роз'ясненим у писаннях і не може бути докладно виміряний розумом, 

але він може прийти до людини через практичне тренування техніки бойового хортингу, 

виправлення помилок, фізичні та психічні відчуття, аналіз невдач і успішності рухів, відчуття 

повільного і складного, але наполегливого й стабільного просування шляхом сили, добра і 

справедливості, через той істинний, важливий, єдиний і неперевершений метод навчання 

кожної людини, що зветься процесом самопізнання. 

Висновки. Таким чином, у даному науковому дослідженні проаналізовано психофізичні та 

ментальні засади вивчення учнями спортивної секції базових форм бойового хортингу, 

принципи оцінки якості виконання форм бойового хортингу на змаганнях, особливості 

охарактеризовано регламент демонстрації та послідовність виконання форм бойового 

хортингу, аспекти суддівства спортивних змагань з бойового хортингу в умовно-контактному 

виді змагальної програми – розділ «Форма», розкривається проблема суддівства та визначенні 

переможців у спортивних змаганнях з бойового хортингу у розділі «Форма».  

Зазначається, що форма – послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових 

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

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

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

так і демонстраційну функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є змагання. 

Перераховано та описано основні напрями підготовки спортсменів та особливості суддівства 

спортивних змагань в розділі «Форма». Правила спортивних змагань є єдиними чинними на 

території України правилами змагань з бойового хортингу в розділі «Форма», визначають 

основні засади організації та проведення змагань, що проводяться на території України.  

Правила змагань розроблені відповідно до Міжнародних правил змагань з бойового 

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

нормативним документом, що регламентує порядок організації, проведення та підведення 

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

змагальної діяльності, систему суддівства змагань.  

Для правильного планування навчально-тренувального процесу з вивчення форм бойового 

хортингу потрібно мати на увазі, що фахівці виокремлюють п’ять видів підготовки 

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

підготовки. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над вдосконаленням знань і 

умінь щодо освоєння психофізичних та ментальних засад вивчення учнями спортивної секції 

базових форм бойового хортингу, демонстрації та послідовність виконання форм бойового 

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

культури, формування змагальної готовності спортсменів засобами бойового хортингу у 

констатувальному, формувальному та контрольному експериментах буде конкретизована в 

результатах дослідження. 
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Samokha I. M., Kiblitskyi R. V., Yeromenko E. A. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 
 

Psychophysical and mental principles of studying the basic forms of 

combat horting by students of the sports section 
 

 

Abstract. This scientific article reveals the psychophysical and mental principles of studying the 

basic forms of combat horting by students of the sports section, the principles of assessing the quality 

of combat horting forms in competitions, methods and tools for developing coordination skills in 

combat horting athletes to plan the educational process for studying forms of combat horting. and 

successful performance in competitions in the "Form" section. It is noted that the execution of the 

form is to some extent mechanical and even comfortable - the reception is directly related to a certain 

canon, which in turn depends on the tradition and basic techniques of combat horting, the habits of 

the coach-mentor. In this case, the student needs absolute orthodoxy of forms, their strict compliance 

with the canon, ie the ideal technical implementation of combinations of techniques. Combat horting 

is definitely based on basic techniques, but not on the dogma that restrains student progress. All 

forms are performed very dynamically and naturally. It is important that after studying the elements 

of basic techniques, combat horting athletes strive to develop individual techniques of techniques. 

However, there is another side of the reception, which does not allow formalization to reach the limit. 

It is associated with the uniqueness of man as a set of certain mental properties, dominant physical 

qualities, the growth of his strength and spiritual principles. The reception is always governed by the 

will of a particular person, which depends on the degree of his inner freedom and, consequently, the 

ability to intuitively vary the requirements of the form. An athlete of combat horting, who has not 

mastered the formal knowledge of techniques, will not be able to effectively fight and remains as if 

naked, without mastering the canons of the school. But, on the other hand, a persistent student who 

strictly adheres to the canons of combat horting and is afraid to deviate from them even a little, is 

also doomed to fall into a hopeless situation. He learned only the forms and did not conduct real 

fights with rivals, has no competitive combat experience, and he immediately becomes a slave to 

external conclusions, knows the techniques that he is not able to apply creatively in practice. This 

problem is purely psychological, because it testifies to the complete inner lack of freedom and mental 

rigidity of man. Although uniforms can be called one of the most important parts of combat horting, 

you should not neglect training and control fights, as well as tests for breaking solid objects. 

Traditions of knowledge transfer through forms directly correspond to the general traditions of all 

martial arts. 
 

 

Key words: psychophysical principles of forms, combat horting, quality of performance of forms, 

mental principles of forms, section of competitions "Form", basic forms.
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