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Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, президент Національної федерації 
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майор десантно-штурмових військ Збройних Сил України, учасник бойових дій. 

 
Анотація. У даній науковій статті визначено основні аспекти українських воїнських традицій як 

виховної і філософської основи національного професійно-прикладного виду спорту України бойового 

хортингу, обґрунтовано чинники виховання особистості спортсменів бойового хортингу на засадах 

військових, культурних, оздоровчих національних звичаїв українських воїнів. На основі виховних засад 

надано перелік цінностей особистості, що виховуються у процесі занять. Стан духовної культури і 

моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, також впливає на процес виховання спортсменів, 

результати їхньої фізичної і психологічної підготовки. Виховання учнів у системі бойового хортингу 

здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь тренувальний 

та навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує 

інтереси особистості, суспільства і держави. Орієнтири передбачають залучення спортсменів 

бойового хортингу до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, 

оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, 

рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час. Метою 

основних орієнтирів виховання в бойовому хортингу є створення цілісної моделі виховної системи на 

основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для 

проектування виховної системи у закладах освіти України. Визначено воїнське українське підґрунтя 

бойового хортингу як засобу виховання особистості у процесі системних тренувальних занять. 

Ключові слова: воїнські традиції, бойові звичаї, виховний потенціал, бойовий хортинг, військовий 

гарт, філософська основа. 

 

Актуальність наукового дослідження. Бойовий хортинг – різновид фізичної і духовної 

підготовки особистості на спортивних, військових та оздоровчих традиціях українського 

козацтва. В історії бойового хортингу як суто українського силового єдиноборства та 

виховної системи, створеного у 2000-ні роки, а офіційно зареєстрованого активними 

організаторами козацького руху в Україні нещодавно, відкрита нова сторінка у вигляді 
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козацького напряму розвитку організації та викладання бойових методик одноборства на 

підґрунті козацько-лицарських звичаїв [1; 3–12; 17–25]. 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи у ході історії витоки козацько-лицарських 

звичаїв, засобів козацько-лицарського виховання та козацької педагогіки, що використовує 

інструкторський і викладацький колектив організації бойового хортингу, слід згадати витоки 

на прадавніх українських землях козацтва та шляхів його розвитку. 

Традиції козацько-лицарського виховання в методиках бойового хортингу. Перші 

згадки про козаків зустрічаються під кінець XV століття. Перша документальна літописна 

згадка року 1489-го. Того року був похід проти татар, і в польського історика Бєльського є 

звістка, що провідниками його були козаки. Другого разу про козаків на галицькому Поділлі 

маємо звістку року 1491-го. Кромер і Бєльський оповідають, що того року на галицькому 

Поділлі скоїлася ворохобня селян проти шляхти, яка забрала у свої руки всі землі. На чолі 

ворохобників стояв козацький отаман, на прізвище Муха. Перший документ, де згадано про 

козаків, належить до року 1499-го. То привілей великого князя київського Олександра. 

Грамотою тією визначено, яке мито мають міщани брати з козаків за рибальський 

промисел [2; 26; 27]. 

З початку XVI століття козаки займають уже визначну територію. Спочатку стрічаємо їх 

по староствах придніпровських територій (де розташовані сучасні українські міста: 

Верхньодніпровськ, Нижньодніпровськ, КПК Дніпровський, Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне), із подальшим 

розростанням поселень, наближених до річки Дніпро, Київському, Канівському, 

Черкаському, потім ми бачимо швидке розгалуження козацьких поселень у: 

Переяславському, Білоцерківському, Вінницькому, Хмельницькому старостві тощо. 

Незабаром розрослася козаччина і змінилася настільки, що козаки не тільки вже обороняють 

край, але за татарські напади відплачують такими самими нападами.  

У 20-х роках XVI століття козаки роблять уже напади на Крим, на Очаків, на Аккерман і 

на Буджацьку орду (Бессарабія). Пізніше літописи декого з козацьких ватажків непевне 

згадують як гетьманів, але то були звичайні старости. Між ними відомі: староста вінницький 

і брацлавський князь Костянтин Острозький, староста Хмельницький Предслав 

Лянскоронський і староста черкаський і канівський Остап Дашкевич. Останній боронив край 

від великого нападу кримських татар, і не тільки оборонив Черкаси, але розбив і прогнав 

татар.  

Отоді про козаків скрізь почали говорити. Відтоді ми бачимо, що з XVI століття 

козаччина швидко зростає і дає старостам спроможність не тільки обороняти край, але, 

гуртуючи численні потуги, переходити вже і на напади. Одним із здобутків таких 

нападничих рухів є заснування в XVI столітті на дніпровському острові Хортиця Запорозької 

Січі, яка і стала колискою бойових традицій і звичаїв козацтва [13]. 

Коли число козаків розрослося, вони почали обороняти вже не тільки свої оселі, але й 

уходи, куди вони ходили на промисли. Під назвою «уходів» розуміються ті землі, що були 

приписані до Канівського, Черкаського та інших староств. До Канева, наприклад, були 

приписані ті землі, що займали полудневу частину Київщини, до Черкас – мало не вся 

Полтавщина, Херсонщина, Катеринославщина (землі сучасного Придніпров'я, 

Дніпропетровщина).  

Найбільші обшири землі належали до Остра, Любеча, Києва і Черкас. Ціну цих уходів 

становив не ґрунт, а ті багатства, які там експлуатувалися, себто риба, звірі тощо. Вже ж 

уходникам було небезпечно в цих неоселих пустих землях: татарам завжди можна було їх 

непокоїти. Вони нападали на них, ловили, забирали в полон, відбирали поживу. З другого 

боку, уходники повинні були, повернувшись додому, дати десятину заробітку старостам. 

Через те самі старости дбали про оборону. 

Так, один енергійний староста першої половині XVI століття канівський і черкаський, 

князь Дмитро Вишневенький, задумав протягти козацький кордон, щоб оборонити ті землі, 

куди уходники ходили на промисли.  
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Він зорганізував контингент козаків, які по черзі ходили на низ Дніпра і там вартували 

уходи від нападів татар. Для фізичної та військової підготовки їм було необхідно 

тренуватися і постійно підтримувати бойові навички. Ці козаки на зиму верталися додому, а 

навесні виходила знов нова вже черга.  

Ще за часів Дмитра Вишневецького (за літописами: Байди – Вишневецького) козаки 

збудували собі там фортецю, але де саме вона була, точне її розташування тепер не можна 

вказати. Одне відомо, що одна була на острові Хортиці, друга – на Томаківському острові. 

Одне тільки певно, що вона була на низах Дніпра. Це й був перший початок Запорожжя, яке 

змінилося в самостійну громаду.  

Козаччина теж потроху розвивалася: поселенців прибувало, козаччина збільшувалася 

переселенцями з інших земель, Україна робилася селянською, самостійною збройною 

державою під авторитетом окремих отаманів козацтва. Але ж історичні відносини у Литві в 

другій половині XVI століття змінилися, і козацтво одразу зайняло роль опозиції до Литви. 

Велика переміна, яка вплинула на устрій козаччини, це Люблінська унія 1569 року. 

У цей період почався активний культ військової сили козаків. У народі ходили чутки про 

їхню непереможну волю. Про тих хлопців, що не пройшли випробування до двадцяти п'яти 

років, помалу забували: вони ставали безіменними землевласниками, що не спромоглися 

стати воїнами, сказати «все або ніщо» і вступити до вільного козацтва, піти на Хортицю у 

Запорозьку Січ [14; 16]. 

Рукопашні сутички починають популяризуватися. Можна вважати, що перемоги під час 

такого одноборства з представником ворожого війська відмічалися козаками як доблесні 

подвиги. Група найбільш відчайдушних і хоробрих запорізьких козаків перед боєм виходила 

зі строю і наближалася до супротивника ближче ніж на відстань рушничного пострілу і 

починала голосно або жестами знущатись і кепкувати над ворогом, доводячи його до стану 

розлюченості та викликаючи напруженість і нервозність у ворожих лавах. Однак, часто при 

цьому наражались на рушнично-артилерійський вогонь, що призводило до загибелі 

сміливців.  

Враховуючи специфіку козацького війська, зі своєрідною формою військової дисципліни і 

відсутністю писаних статутів, дана військова традиція була їх характерною ознакою. Так, 

наприклад, поляки, татари та інші вороги запорізького козацтва подібні акції не 

практикували. 

Проте окрім кепкування над противником на такого роду розвідку покладалися також й 

інші практичніші завдання. Гарно підготовлені козаки, переможці рукопашних сутичок у 

хорті (козацькому колі) виконували також функції бойового розвідувального дозору в 

сучасному розумінні. Ці, особливо треновані за методиками Запорозької Січі, козаки часом 

зустрічали авангард противника і на місці давали йому відсіч.  

У ті історичні часи слово «Хорт» у козацькому середовищі окрім поняття «Коло козаків 

для проведення сутички» або «Вільне козацьке коло» мало декілька понять: «поєдинок 

українських козаків із ворогами перед боєм», «двобій окремих воїнів перед головною 

битвою, в якому виявлялося військове мистецтво»; «бій, боротьба між противниками»; 

«поєдинок, турнір, двобій, дуель»; «боротьба думок, поглядів»; «випробування юнаків». 

Двобій окремих лицарів перед головною битвою, в якому виявлялося військове мистецтво 

рукопашної сутички, вміння триматися на коні, були улюбленими військовими видами 

спорту українських козаків.  

Про ті події існують козацькі прислів'я про окремі сутички, поєдинки українських козаків 

з ворогами перед боєм: «Тоді будеш, вражий ляше, вдачею хвалиться, коли спробуєш зі мною 

та й на хорті биться» (Дума); «Завзятий, як перець, поки не вийде на герець» (Герцем 

називали козацьке випробування, суперечку, боротьбу думок, поглядів тощо); «Як татарин 

кривдне скаже, то й на хорті мертвим ляже» (Йдеться про військові перемови перед бійкою 

з татарським військом); «Опівдні битва притихла, але не втихав герць: сотні турків ганяли 

на бойовищі, прискакували то тут, то там до окопів, якомога ближче, та викликали козаків 

на бій» (Мак., Вибр., 1956, 486); «Вершники з обох боків розступилися й дали місце для 
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герцю» (Рибак, Переясл. Рада, 1948, 146); «Бій, боротьба між противниками; поєдинок. Все 

так же сяє сонце над землею, як і тоді, коли ми йшли на герць» (Сос., Солов. далі, 1957, 49); 

«Скільки вас полягло у важкому життєвому герці, в нелегкій боротьбі, у годину важку і 

похмуру» (Забашта, Квіт., 1960, 13). 

«Сьогодні в тебе був справжній хорт» – казали досвідчені козаки новачку, який пройшов 

перший бій з ворогом або важке козацьке тренування, випробування, фізичне тестування у 

період між походами. Вчили на Запорозькій Січі воювати і виживати в абияких умовах. Коли 

козак застигнутий в одиночку у високій траві чи в лісному чагарнику, він, щоб обманути 

чуття ворога, щоб збити його зi слiду, гавкав по-лисячому, вив вовком, кував зозулею, 

кричав степовим пугом. 

«Він має хортовий вишкіл» – говорили про вправного козака, який заслуговував повагу 

серед воїнів за те, що гарно орієнтувався і спритно поводив себе під час шабельної чи 

рукопашної сутички з ворогом. «Хiба йдеться тоді про достатки, коли хортовий козак тiкає з 

мiста у вiдкритий степ...» – таким патріотичним наголосом щодо оборони кордонів Хортиці 

виховували літні і досвідчені воїни-характерники молодих козачат. Але окрім бойової та 

фізичної підготовки в стані козаків було прийнято закони честі.  

Під впливом вимог цих законів козак мав бути не тільки сильним, а й морально порядним, 

не чинити зла оточуючим товаришам по козацькому куреню, а навпаки підтримувати гарні 

стосунки. Про звичаї, що впроваджувалися на Хортиці, відомо досить багато: «не можна 

козаку красти чуже», «не можна ламати те, що не твоє», «... брехати тільки без злого умислу 

та на потіху народу козацькому...» тощо. Виховання було дуже спрямованим.  

Усе це життя, повне зречення, повне злиднiв, було сприйнято козаками для того, щоб 

захистити свою землю, свою неньку Україну, щоб боронити Велику Січ i увесь 

християнський свiт вiд страшних туркiв i злих татар, якi безугавно вторгалися десятками i 

сотнями тисяч на Україну i завжди зазначали свої набiги пожежами, розбiйництвом, 

грабiжництвом, угоном незчисленних українцiв i усіх слов'ян у полон.  

Слiд сказати, що виникнення Запорозької Сiчi мало велике iсторичне значення. Для 

пригноблених мас селянства вона була оплотом у боротьбi проти феодально-крiпосницької 

експлуатацiї i польсько-шляхетського гнiту. В нiй знаходили притулок i пiдтримку 

представники всiх верств українського народу. Запорозька Сiч запалювала народнi маси на 

битву з поневолювачами i пiдтримувала антифеодальнi виступи [15]. 

Або взяти втікачiв з різних земель на Хортицю, яких деякі історики характеризують і 

називають п'яницями, ледарями, розбишаками, втiкачами. Але під впливом виховної системи 

і хортового вишколу Запорозької Січі вони переформовували свій світогляд, виховувалися 

серед воїнів, загартовували характер і ставали грозною силою особистого складу Війська 

Запорозького.  

І тепер це тi втікачі, невбиті після нападів селяни, гайдамаки, i тi розбишаки, котрi, 

перемагаючи страшнi злиднi, величезною самопожертвою та мужнiстю врятували всю 

пiвденно-українську і південно-росiйську народнiсть вiд гноблення її рiзними ворогами i 

втримали величезну територiю Причерномор’я, Криму, Азову, Дону, Краснодарського і 

Ставропольського краю тощо.  

Але замiсть подяки цариця Катерина II через свого фаворита Г. Потьомкiна нещадно 

зруйнувала у 1775 роцi Запорозьку Сiч, в Українi ввела крiпацтво і забрала всю родючу 

запорiзьку землю i вiддала князевi Вяземському 250 тисяч десятин, князевi Прозоровському 

– 200 тисяч, i Потьомкiну – 150 тисяч десятин із Новоросiйського краю. 

Це зумовило передачу бойових хортових звичаїв від Запорозької Січі на ці землі та 

розгалужену мережу козацьких формувань. Багато чого коштує жменя рідної землі, яку і в 

наш час беруть виїжджаючі з собою на чужину. Ставлення козака до рідної землі збереглося 

в прислів'ях і приказках, що дійшли до наших днів: «Від землі взятий, землею годуюся, в 

землю і піду!».  

Чи були коли в історії приклади, щоб втекли поодинці і треновані козаки, і холопи, і 

злочинці за тисячі верст від своєї Батьківщини серед чужого і ворожого їм народу могли 
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заснувати особливу держава, скласти сильну демократичну, волелюбну і релігійно-ідейну 

громаду, цілий народ, із його своєрідним правлінням, де старшого не було, а молодший – 

дорівнює всім, з особливими військовими прийомами, з особливою говіркою, іншими 

звичаями, а головне – лицарською ідеєю лягти кістьми за скривджених і пригноблених, за 

свої рідні землі запорозькі, за традицію і братерство Хортиці і православну віру, на диво 

всьому світу і на славу своїм нащадкам.  

Приклад в історії рідкісний, якщо не сказати – єдиний. Виключним його назвати не 

можна, так як в історії подібного роду винятків не було. 

Таким чином, козацьке бойове мистецтво, від якого і походить бойовий хортинг як 

кулачний двобій, найбільш повно зберіг свою сакральну функцію і є трансформованим 

реліктом прадавньої чоловічого спілки воїнів з острова Хортиця. Ці бойові звичаї мали 

певний спортивний окрас [28–35], двобої проводилися і під час свят, і для загартування та 

прояву хоробрості не тільки воїнів, а й взагалі чоловіків, селян, рибаків, запрошених гостей, 

словом – усіх, хто мав бажання і був причетний до певної громади. 

Місцем проведення сутичок і кулачних бійок зазвичай були: поле, берег річки Дніпро, 

балка, майдан, ліс тощо. Відомі в центральних місцях острова Хортиця козацькі кулачні 

двобої на вершині гори або пагорба, зустрічаються і в інших місцях уздовж Дніпра, де 

пагорб замінюється курганом, як, наприклад, в якомусь хуторі чи селі. Починали бійку діти, 

продовжувала молодь, а закінчували дорослі.  

За замітками козаків це відбувалося так: присутні позначають хорт як відповідне широке 

коло – місце зустрічі суперників, часто між присутніми молодими козаками на вулиці вже і 

так зав'язуються кулачні двобої. Усі «хлопці» поділяються на дві компанії: жителі одного 

кінця села, хутора, станиці йдуть проти жителів іншого кінця стінкою на стінку – «лава на 

лаву». Спочатку, звичайно, засилають маленьких козачат, яких «труять один на одного». 

Хлопчаки набігають один на одного верхи на палицях, озброєні прутами і з криками 

підбадьорення. Слідом за ними вже вступають у двобій і дорослі. 

Сутички козаків, особливо запеклі кулачні двобої проводились восени, весною близько 

кінця березня, а також на масляну. У цей час молодь збирається великими групами, і кулачна 

бійка влаштовується між двома хуторами або між хуторами, селами і станицею. У цих 

битвах, нарівні з козаками, беруть участь і ті, що живуть при селах, хуторах мешканці інших 

регіонів краю. Іноді були винятки [86–99]. Так, в селі на масляну «Битися починали ветерани 

у віці 70-ти років і старше, хто міг, звичайно.  

Вийшовши з церкви, потоптавшись і розім'явшись на майдані, тобто на головній сільській 

площі, яка перед церквою і перебувала, вони починали задирати один одного словесно, 

нагадуючи кожному про вчинені ним за його довге життя гріхи, але, що найгірше, про те, що 

викликало глузування і виставляло старого в безглуздому, а то й ганебному вигляді.  

Пам'ять у козаків-ветеранів була хороша і вони запросто могли пригадати піввікову і 

більше давності необережність або помилку один до одного. Словесна розминка переходила 

у взаємні поштовхи в груди і плечі, а іноді і козацький кулак свистів у повітрі, з колишньою 

жвавістю і точністю потрапляючи у лоба, ніс або вухо опонента. Діди-козаки швидко 

стомлювалися, і їх місце займали чоловіки років 60-ти, в соку ще. Поступово підтягувалися 

козаки найбільш боєздатних віків – 30–40-річні. Битва згодом знаходила правильний вигляд, 

козаки ставали у хорт, оточували колом бійців, і свято продовжувалося у присутності 

керівників куренів, польових отаманів тощо. 

Під бійкою у хорті – живому колі з козаків, за межами Запорозької Січі, окрім бойового 

вишколу для війни з ворогом, розуміється напіворганізований спосіб вирішення напруги між 

селами, своєрідний внесок неодруженої молоді у зміцнення репутації свого села. З іншого 

боку головним у святковій бійці слід вважати демографічний контекст: бійки як тілесна 

практика, пов'язана з іншим (народження, шлюб, смерть) і впливає на перебіг демографічних 

процесів.  

Дівчата дивляться на хлопців, родини формуються за певним відбором, проводиться 

ефективне тестування знань, умінь і навичок не тільки бойового, а й життєво-побутового 
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характеру. Якщо хлопець вийшов у хорт – він вже стоїть на щабель вище тих, у кого не 

вистачає сміливості, отримує відповідну повагу і схвалення молодіжної громади, а козацькі 

ватажки, відповідно, відбирають собі перспективну молодь у бойові підрозділи [36–41]. 

Якщо спробувати узагальнити зібраний матеріал із витоків бойового хортингу, дати 

порівняльний аналіз основним його елементам, то можна зустріти багато спільних рис не 

тільки у питаннях спортивної та бойової підготовки людини, а ще й у загальнометодичних 

характеристиках підходів до планування навчально-тренувальної роботи, а також, і що 

найважливіше – це визначення розділів правил змагань з бойового хортингу.  

Таким чином, ми розглянули особливості бойового хортингу в культурі всеукраїнського 

козацтва, виявили їх відмінності в селянських і козацьких поселеннях, основні ознаки і 

атрибути. 

В період відродження української культури, культурних і бойових традицій козацтва 

наприкінці минулого століття, яке вирізнялося пробудженням українського духу, почалися 

створюватися козацькі, спортивно-оздоровчі, фізкультурні організації, що надавали 

можливість молоді знайомитись зі здобутками українських традицій та займатися 

національними бойовими мистецтвами [73–85]. Серед таких організацій позитивно 

відрізняється своєю ефективною спортивною спроможністю та гармонійною виховною 

системою бойового хортингу, який за короткий час існування розповсюдився майже по всій 

Україні і в багатьох країнах світу.  

На відміну від деяких закордонних єдиноборств, де основна увага звертається на чітке 

відпрацювання техніки прийомів, бойовий хортинг – це спосіб життя у бойовому мистецтві, 

яке ґрунтуються на філософії стародавніх звичаїв українських козаків. 

Бойовий хортинг, як усі українські національні бойові мистецтва, був на межі забуття, 

зберігаючись лише в нечисленних козацьких родинах. Саме тоді спільнота спортивних та 

військових фахівців-однодумців зголосилася разом виокремлювати суто українські традицій 

та вивчати бойову культуру нашого народу.  

Справа у тому, що протягом кількох десятків років засновник бойового хортингу 

проводив двобої з багатьма відомими майстрами бойових мистецтв у різних країнах світу, 

проводив пошуки та зустрічі з провідними спортсменами, олімпійськими чемпіонами, 

цікавими людьми, вів листування й облік бойової інформації, подорожував по всьому світові 

й усіх куточках Україні для збору інформації щодо етнографічних матеріалів, які включають 

бойові та військові звичаї, народні традиції, козацьку та цивільну емблематику, пісні й 

прислів’я, легенди, думи, вірші, жарти, стару друковану продукцію тощо.  

Завдяки цій роботі, бойовий хортинг набув високого рівня ексклюзивних та 

індивідуальних тренувальних методик, надзвичайного авторитету серед фахівців 

єдиноборств, позитивного іміджу та міжнародного визнання. 

Будь-яке бойове мистецтво з повним правом може вважатися таким тільки в тому 

випадку, якщо воно має свою власну технічну базу. А в тому випадку якщо бойове 

мистецтво етнічне, то воно ще, як мінімум, має відповідати менталітету й історичній традиції 

свого народу [56–72]. Натомість, бойовий хортинг, у тій чи іншій мірі, зміг все ж таки досить 

гідно дотриматися цієї історико-ментальної відповідності народу своєї української землі. 

При цьому дотримання традицій відбувається відразу у двох аспектах.  

Як у зовнішній стороні єдиноборства (ідеологія, форма, атрибутика, ритуали тощо), так і 

саме в його технічній базі.  

Дуже небезпечно для виду національного єдиноборства воліювати до обмежування тільки 

зовнішньою стороною, використовуючи для себе техніку відверто запозичену. Технічна база 

бойового хортингу просто за визначенням не може бути запозиченої, оскільки запозичувати 

її нам просто не у кого.  

Передумовами створення, а точніше – «відтворення» технічної бази бойового хортингу, 

було усвідомлення того очевидного факту, що козаки, на протязі всієї історії свого розвитку, 

завжди були професійними воїнами. 
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Тобто, в технічному плані у рукопашних одноборствах вони були, насамперед, ударно-

захватної орієнтації, оскільки тією зброєю, якою вони володіли, можна було лише тільки 

бити, а потім хапати ворога у сутичці, якщо не добив.  

А оскільки, в історичному плані, козаки били усіма видами зброї, і дуже довго, то на рівні 

підсвідомості, це неминуче викликало у них формування своєрідного «ударного» стереотипу 

дій, говорячи сучасною науковою мовою, – працювали на нервово-м'язовому рівні нейро-

кінематичних ланцюгів, орієнтованими виключно на удари, і так аж до появи специфічних 

ударних рефлексів, вироблених для участі у реальних рукопашних сутичках з ворогом.  

При цьому, якщо в силу будь-яких причин, козак раптом опинявся без зброї, а вести бій 

йому все одно було треба, то він його вів саме завдаючи ударів руками і ногами, а далі хапав 

ворога і, збиваючи з ніг, кидав головою на землю тощо. 

Причому наносити удари якось інакше, хитро та неефективно, ніж він це робив би зброєю, 

він, при всьому своєму бажанні ніяк не міг, оскільки сформовані в ньому нейро-біомеханічні 

навички цього не дозволяють [42–55]. Ця дослідницька з анатомічної, фізіологічної сторони 

робота зумовила формування повноконтактних правил змагань з бойового хортингу ударно-

кидкового спрямування, а основними елементами техніки даного бойового мистецтва є 

виконання продуманих швидкісних ударних комбінацій руками та ногами по тулубу й голові 

суперника зі збиванням його з ніг проходом у ноги, звалюванням або кидковою технікою. 

Висновки. У результаті дослідження тематики військових і бойових традицій України 

стало можливим визначити напрями розвитку бойового хортингу, його ефективну методику 

спортивної підготовки і виховання, в якому усі зусилля скеровуються на відродження типу 

воїна, який був в Україні за козацької доби.  

Бойовий напрям окреслює шлях українського лицаря, який віддано служить Україні та 

сприяє утвердженню таких національних властивостей українського характеру як 

справедливість, повага до правди, вчинення добра і нескоєння поганого, надійність, 

працьовитість, довірливість, незрадливість, але й разом з тим – вимогливість й обережність.  

За концепцією бойового хортингу, виховуючи в собі три основні фактори сильної 

особистості: фізичної сили тіла, моральної сили духу, інтелетуальної сили розуму, спортсмен 

бойового хортингу повинен скеровувати свою дiяльнiсть на утвердження рiвностi, 

братерства, миру i любовi в iм’я процвітання України. 

Перспективи подальших досліджень полягатимуть у розробці та впровадження 

навчально-виховних програм з бойового хортингу для школярів і студентів, які сприятимуть 

поліпшенню військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на 

бойових і культурних традиціях українського народу. 
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Shtefiuk I. K, Mandryk T. V., Yeromenko E. A. 
Combat horting – Cossack martial art of Ukraine 
 

Abstract. This scientific article identifies the main aspects of Ukrainian military traditions 

as an educational and philosophical basis of the national professional and applied sport of 

Ukraine combat horting, substantiates the factors of education of combat horting athletes on 

the basis of military, cultural, health national customs of Ukrainian soldiers. On the basis of 

educational principles the list of the values of the person brought up in the course of 

employment is given. The state of spiritual culture and morals of society, both in the world 

and in Ukraine, also affects the process of education of athletes, the results of their physical 

and psychological training. Education of students in the system of combat horting is carried 

out in the context of civic and universal culture, covers the entire training and educational 

process, is based on the freedom to choose the purpose of life and combines the interests of 

the individual, society and state. The guidelines provide for the involvement of combat 

horting athletes in various forms of creative and socially useful activities, in particular: 

cognitive, health, labor, artistic and aesthetic, sports, propaganda, games, cultural, 

recreational, environmental, organized during leisure time, ie in extracurricular activities. 

The purpose of the main guidelines of education in combat horting is to create a holistic 

model of the educational system based on patriotic, civic and universal values as a guide for 

designing the educational system in educational institutions of Ukraine. The military 

Ukrainian basis of combat horting as a means of personality education in the process of 

systematic training is determined. 
 

Key words: military traditions, fighting customs, educational potential, combat horting, 

military hardening, philosophical basis. 
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