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Анотація. У даній науковій статті визначено напрями розвитку суддівства, основні
критерії винесення оцінки спортсмену, а також те, що в бойовому хортингу суддівство
не є професійною діяльністю. Тим не менш, воно розглядається як спеціальність, якій
потрібно навчатися та вдосконавлюватися. У статті пропонується визначення
професіограми спортивного судді з національного професійно-прикладного виду спорту
бойового хортингу. Показано, що професійна діяльність спортивного судді
характеризується набором якостей людини, що відображають його психологічні,
фізіологічні, медичні, професійні й інші особливості, які разом формують ідею суб'єкта
діяльності на різних етапах його професійного розвитку та втілення.
Ключові слова: спортивне суддівство, бойовий хортинг, змагання, суддівська колегія,
обов’язки судді, критерії оцінки спортсменів.
Актуальність наукового дослідження. Аналіз якості персоналу суддівського корпусу в
Національній федерації бойового хортингу України підтверджує необхідність аналізу стану
справ у суддівстві [1–12; 19–28]. Проблеми, які можуть з’явитися у суддівстві змагань, здатні
привести до неякісного відбору спортсменів до національної збірної команди і негативно
вплинути на успіхи українських спортсменів за кордоном. І їх необхідно своєчасно усувати.
Вивчення існуючих моделей організації професійної підготовки університетів фізичного
виховання показує, що вони можуть бути частково використані лише для організації
професійної підготовки суддів по видам спорту. Вони не ідентифікують основних складових
професійної орієнтації фахівця саме бойового хортингу, немає діагностичних критеріїв для
його професійної готовності, здійснення потенційних можливостей педагогічного контролю
з метою підвищення освітньої діяльності суддів з бойового хортингу.
Є кілька аспектів проблеми суддівства, кожна з яких потребує особливої уваги: готовність
суддів, особистість спортивного арбітра і рівень його фізичної і психічної готовності. У
аматорському бойовому хортингу, суддівство не є професійною діяльністю.
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Тим не менш, вона повинна розглядатися як спеціальність якій потрібно навчатись та
вдосконалюватись. Сучасний бойовий хортинг стрімко розвивається [13].
У даній ситуації аматорський рівень суддівства змагань більше не відповідає вимогам
спортивної діяльності. У своїй загальній формі професія визначена як «описова і технологічна
характеристика різних видів професійної діяльності», виконана певним чином і вирішує певні
проблеми.
Виклад основного матеріалу. Важливою концепцією в психології праці є психограма – опис
якостей людини, необхідної для успішної праці у даній галузі. Ці якості називаються
професійно важливими якостями (ПВЯ). У сучасній професії також є поняття «системна
професіограма», що розглядається як технологія психологічного вивчення предмета праці, у якій
як би пов'язана професія і психограма (на основі описових і технологічних характеристик
професії на певній схемі виділяються професійно важливі якості для професії). Ми
запропонували таке визначення: професіограма спортивного судді з бойового хортингу – це
описова і технологічна характеристика професійної діяльності, яка включає в себе систему
знань, навичок і професійно важливих якостей, спрямованих на створення цілісного уявлення
про об'єкт і предмет спортивного суддівства в системі бойового хортингу.
Професія «суддя з бойового хортингу» належить до групи професій «людина-людина» і
має виражену конкурентну діяльність змагань, управління змагальною діяльністю, фіксуючи
результати змагань, адже все це є соціальною орієнтацією на діяльність [14–18].
Суддівський корпус з бойового хортингу, сформований за конкретними конкурсами,
включає наступні посади: головний суддя, головний секретар, арбітр, рефері, 2 бічних судді,
хронометрист, технічний реєстратор, суддя-інформатор, суддя при учасниках. Кожна з цих
посад накладає свої вимоги на предмет праці. Для досягнення успіхів у цій роботі людина
повинна мати знання і вміти працювати на будь-якій посаді.
Соціально-економічні характеристики суддівства в бойовому хортингу дуже різні в різних
видах програми (розділах змагань). Як правило, з хорошою організацією змагань судді
отримують кошти: оплачується дорога на місце проведення змагань і назад, проживання і
харчування під час змагань. Оплата роботи залежить від рівня конкуренції та кваліфікації судді.
Умови праці спортивних суддів з бойового хортингу дуже важкі відповідно до програми
змагань, режиму і графіку суддівства. З підвищеною конкуренцією серед спортсменів, судді
відчувають постійний психологічний тиск від глядачів, учасників і тренерів. З великою
кількістю учасників або якщо конкуренція погано організована, робочий день спортивного
арбітра може тривати 12–14 годин. Тривалість змагань з бойового хортингу може становити до
4–5 днів.
Правила виконання трудових дій спортивного судді суворо регулюються та контролюються
Арбітражною та Дисциплінарною комісіями Національної федерації бойового хортингу
України. Санкції, які можуть бути введені до судді варіюються від зниження кваліфікації та
повноважень на конкретні змагання до довічної дискваліфікації і вилучення суддівської
ліцензії. Таким чином, можна характеризувати предмет праці судді з бойового хортингу.
Знання. Знання – це один із чинників, які визначають здатність судді до суддівської
діяльності в даному виді спорту. Спортсмени і тренери з бойового хортингу оцінюють суддю
не тільки і не стільки за його комунікативними якостями (вміння спілкуватися, вступати в
контакт з людьми), а за професійні якості. Ерудиція спортивного судді з бойового хортингу
складається із загальних та особливих знань. Загальні знання характеризують світогляд судді і
його загальну культуру [29–38]. Особливі знання, необхідні для виконання основної
суддівської діяльності, можна розділити на психологічно-освітні, медико-біологічні та
професійні.
Знання слід придбати не тільки з літератури, лекцій та інтерв'ю з іншими арбітрами.
Знання, набуті суддею з бойового хортингу у процесі вивчення характеру, здібностей,
нахилів, рівня фізичного розвитку спортсменів, надзвичайно важливі. Знання про те, що суддя
набуває в ході своєї спортивної діяльності, при аналізі його роботи, та узагальнюючи
отриману інформацію також важлива. Це надає судді творчого досвіду.
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Слід підкреслити таку особливість пізнання спортивного судді з бойового хортингу як
ефективність. Це пов'язано з тим, що завдяки телебаченню, мережі Інтернет та іншим
засобам масової інформації багато великих міжнародних змагань з бойового хортингу
стають власністю мільйонів глядачів. Природно, все нове, що з'являється в техніці,
спортивному обладнанні і т. д., відразу привертає увагу. Оперативність також стосується
знань про основні спортивні події з бойового хортингу, що відбуваються в нашій країні та за
кордоном, про результати виступу національної збірної команди України з бойового
хортингу.
Особливі знання, якими володіє суддя з бойового хортингу, також можуть бути поділені
на теоретичні, практичні та методичні [39–48]. Судді з бойового хортингу часто мають
визначення практичних і методичних знань: вони вважають, що якщо вони знають, як
виконати рух і здатні це зробити, вони зможуть пояснити спортсменам, як і що може і не
може бути зроблено в процесі ведення змагальної сутички. Насправді, досвід своєї
спортивної діяльності зовсім не є і не відразу перетворюється на досвід суддівської оцінки
інших спортсменів.
Суддівські навички. Навички суддів з бойового хортингу поділяються на конструктивні,
організаційні, комунікативні (в тому числі дидактичні та ораторські), гностичні (в т. ч.
перцептивні), моторні (в т. ч. застосовані). Конструктивні навички допомагають судді
проектувати і планувати суддівську діяльність, відповідно до календарного плану
спортивних заходів Національної федерації бойового хортингу України. Організаційні
навички пов'язані з виконанням планів судді. Судді з бойового хортингу повинні вміти
організовувати як свою діяльність, так і діяльність спортсменів.
Комунікаційні навички пов'язані з комунікацією судді з бойового хортингу з тренерами, з
колегами на роботі, зі спортсменами і керівництвом організації, із засобами масової інформації
тощо. Їх можна поділити на три групи: комунікативні навички, дидактичні здібності (хоча
останні виходять за рамки суто комунікативних навичок) й ораторські навички.
Дидактичні навички пов'язані з можливістю судді чітко і зрозуміло донести до свідомості
спортсменів і молодих суддів особливості правил змагань з бойового хортингу або
конкретного розділу змагань. Дидактичні навички включають здатність судді викликати
зацікавленість глядацької аудиторії в його діяльності, передати його пристрасть до бойового
хортингу.
Ораторські навички необхідні для судді з бойового хортингу для здійснення в першу
чергу навчальної функції та представництва на спортивному хорті (змагальному майданчику).
Для цього суддя повинен мати велику ерудицію і культуру мови. Гностичні навички пов'язані
зі знанням судді як окремих спортсменів, так і спортивної команди в цілому, з аналізом
спортивних ситуацій і результатами їх діяльності. Тому вони базуються на аналітичних
здібностях, тобто здатності судді спостерігати, помічати помилки у процесі конкурентної
змагальної сутички між спортсменами. Молоді судді у цьому не завжди є успішними.
Гностичні навички включають можливість використання освітньої, методичної та наукової
літератури, вміння проводити елементарні дослідження та аналізувати їх результати з метою
внесення коригувань до суддівства та спортивної діяльності [49–58]. Навички рухових
характеристик відображають, в першу чергу, техніку проведення суддівських жестів, техніку
пересування рефері на хорті, технологію виходу команди суддів (суддівської бригади) і правила
роботи з комп'ютерними та інформаційними суддівськими комплексами.
Спортивні змагання з бойового хортингу, в першу чергу, є видовищем. І вся робота суддів з
бойового хортингу має підтримувати високу естетичність змагань і дотримуватися правил
чесної гри.
Професійно важливі якості (ПВЯ) судді з бойового хортингу. Майстерність судді з
бойового хортингу значною мірою визначається якостями, доступними для нього, які дають
підкреслити оригінальність своєї роботи, визначити швидкість і ступінь майстерності його
різних навичок. Всі професійні якості судді з бойового хортингу розділені на такі групи:
моральні, комунікативні, вольові, інтелектуальні та психомоторні, в тому числі перцептивні,
441

аттеціонні (взаєморозуміння), мнемонічні (пам'ять) і рухові (вміння правильно і своєчасно
демонструвати суддівські жести під час виконання суддівських обов’язків).
Суддя з бойового хортингу повинен мати цілий набір моральних якостей: ввічливість,
чесність, вимогливість, оптимізм і т. д., оскільки навчальна роль судді в бойовому хортингу
надзвичайно висока, і тільки своїм прикладом можна виховувати хороших суддів на
перспективу. Суддя з бойового хортингу зобов'язаний постійно стежити за собою, ставити
високі вимоги, пам'ятаючи, що він є особою, чия спеціальність є правильною поведінкою і
оцінкою цієї поведінки в інших.
У зв'язку з цим оптимізм є важливою моральною якістю судді з бойового хортингу. Вона
включає в себе доброту, чутливість судді, його комунікабельність і доброзичливість,
бадьорість, почуття гумору, віру в спортсмена, у збереження досяжності своїх цілей, навіть
якщо ці спортсмени недосвідчені і мають помилки в техніці і тактиці ведення сутички [59–77].
Однією з важливих якостей судді з бойового хортингу є правдивість. Спортсмени повинні бути
впевнені у щирості намірів і почуттів судді, який спілкується з ними. Крім того, гуманізм є
важливим для судді, що характеризує ставлення до людей в цілому і спортсменів зокрема. Суддя
з бойового хортингу повинен також мати інші моральні якості: принциповість (не
перетворюючись на прямоту дій і дій в упертість), самокритику, старанність, справедливість.
Вольові якості також важливі для успіху суддів. До них відносяться: холоднокровність,
наполегливість, терпіння, вимогливість, рішучість, сміливість, неупередженість.
Якість винахідливості має величезне значення для судді з бойового хортингу. Під час
змагань, часто бувають ситуації, які вимагають миттєвого прийняття рішень. Винахідливий
суддя не дозволяє зовнішнім ознакам збивати його внутрішній неупереджений стан. Він не буде
робити поспішних, погано розглянутих рішень. У залежності від ситуації і проблеми, він буде
діяти по-різному.
Чим більше досвід судді з бойового хортингу, тим менше несподіваних ситуацій виникають
для нього, що вимагають винахідливості, швидкої орієнтації. Однак, навіть досвідчені судді не
можуть уникнути несподіваних змагальних ситуацій, тому роль цієї умисного якості не
зменшується.
Інтелектуальні якості підтримують дидактичні навички судді з бойового хортингу,
допомагають йому знаходити правильні рішення в його роботі, ефективності стану, пошуку
нових, недосліджених способів вирішення виникаючих проблем в організації і суддівстві
змагань. До цих якостей належать: чіткість і логіка мислення, критичність, уява, кмітливість,
дотепність [78–89]. Особливу роль у роботі судді відіграє оперативність мислення, що
характеризує здатність швидко знаходити найкраще рішення для виникаючих суперечливих
проблем, а також екстраполяції, тобто передбачення результатів своїх дій на учасниках
змагальної діяльності.
Інтелектуальні якості базуються на перцептивних і особистісних якостях, які характеризують
властивості сприйняття і уваги людини. Тут можна говорити про реакцію миттєвого бачення,
тісно пов'язаного зі швидкістю і обсягом сприйняття, і з властивостями уваги. Ця якість
дозволяє спортивному судді швидко переміщатися у постійно мінливих бойових ситуаціях.
Особливу роль відіграє якість розподілу уваги. Суддя з бойового хортингу одночасно має
стежити за багатьма об'єктами і моментами, які можна визначити як:
правильність ведення змагальної боротьби учасників сутички;
якість обладнання, екіпірування спортсменів, змагального одягу учасників (хортовка);
стан здоров'я учасників;
поведінка секундантів, глядачів.
Також суддя має контролювати процес оцінки технічних дій бічних суддів, рефері, арбітра
хорту, а також слідкувати за часом, відведеним на сутичку, відповідно до правил змагань.
У той же час судді необхідно постійно тримати під наглядом весь змагальний майданчик. У
той же час, він повинен реагувати чутливо на психологічні стани учасників (апатія, втома,
втрата боєздатності), контролювати, чи зрозуміли спортсмени його зауваження, контролювати
всі порушення дисципліни тощо.
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У багатьох випадках, щоб не переривати хід боротьби, суддя з незначимістю у повторюванні
порушення, може затримати його вплив на спортсмена (наприклад, він може зробити
зауваження порушнику дисципліни після закінчення сутички або бойового епізоду, або
попередити учасників до наступної сутички). Це вимагає хорошої короткострокової пам'яті від
судді.
Таким чином, успішне суддівство також пов'язане зі швидкістю і міцністю пам'яті. В деяких
випадках, у спірних ситуаціях і при подачі офіційного протесту до арбітражної комісії, судді
повинні пам'ятати детально і відновити будь-яку секунду боротьби з проведених кількох
сутичок.
Для успішного судді з бойового хортингу також необхідні психомоторні якості. Багато
навантажень, які припадають на обов’язки судді, вимагають великої фізичної сили,
витривалості, швидкості реакції. З віком фізичні якості, як правило, регресують, тому
постійне занепокоєння суддів полягає в підтримці їх на необхідному рівні. Це вимагає
дотримання моторного режиму і дієти, постійного контролю за їх здоров'ям. Психомоторні
якості тісно пов'язані з розумовими якостями, швидким зором, ступенем концентрації при
реагуванні на об'єкти або сигнали тощо.
Повноваження судді з бойового хортингу. Авторитет конкретної людини відіграє
важливу роль в успішності суддівської діяльності. Суддя з бойового хортингу, який
користується повагою спортсменів, має сильний освітній вплив на них, високому авторитету
більше вірять і намагаються наслідувати. Однак, авторитет виникає у процесі спортивної
діяльності, тому він не оригінальний, первинний, а є другорядною складовою майстерності
судді.
Авторитет судді з бойового хортингу складається з наступних складових:
авторитет професіонала у сфері бойового хортингу залежить від знань і навичок у цій
галузі, а також про стан і розвиток бойового хортингу в минулому;
авторитет віку, тобто суддя має повноваження в очах спортсменів, як старший, більш
досвідчена людина;
повноваження управління, тобто статус судді як особи, з усіма правами та обов'язками
посади;
моральна влада як людини, адже її відсутність може звести нанівець всі інші складові
авторитету судді.
Юні судді з бойового хортингу часто намагаються прискорити процес розбудови влади і
встати на шлях створення так званого помилкового авторитету. Помилкові повноваження
можуть бути створені суддею і ненавмисно [90–99]. Однак, в будь-якому випадку, це шкодить
освіті та прогресу спортсменів і кар'єрі даного судді. Серед суддів існує думка, що визнати
свою помилку перед тренерами – це відмовитися від свого авторитету в їхніх очах.
Той, хто так думає, на хвилі цієї помилки визнає друге: він переконує всіх, що суддя
завжди правий, створюючи тим самим думку про його непогрішність. Найправильніше
рішення, якщо суддя помилився у певному епізоді сутички і оцінці змагальної ситуації, слід
відкрито, у розумному і тактовному вигляді в момент оперативної суддівської наради визнати
перед учасниками змагання свою суддівську помилку.
Висновок. Таким чином, об'єктом і предметом роботи спортивного судді в системі
бойового хортингу, а також вимог, виділених нами для спортивних суддів для позитивної
відповіді в екстремальних ситуаціях виду спорту, разом з описаним психологічним портретом
типової особистості суддів, найбільш адаптованих до цього виду діяльності, складають
всеосяжну професіограму спортивного судді з бойового хортингу.
Виходячи з цієї характеристики професії, можна провести професійну орієнтацію роботи
щодо залучення молодих суддів до суддівського корпусу Національної федерації бойового
хортингу України, сформувати ряд психологічних тестів для професійного дослідження. З
метою підготовки висококваліфікованих суддів, безумовно, необхідно розробити систему
педагогічних технік. Однак, попри визнання високої важливості ролі спортивного судді, для
розвитку бойового хортингу необхідно створити узгоджену систему підготовки суддів.
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Sokol Ye. M., Yeromenko E. A., Semygal O. M.
Professionally important qualities of judges of sports competitions in
combat horting
Abstract. This scientific article identifies areas of development of the
judiciary, the main criteria for assessing the athlete, as well as the fact that in
combat horting judging is not a professional activity. However, it is seen as a
specialty that needs to be studied and improved. The article proposes the
definition of the professional profile of a sports judge in the national
professional-applied sport of martial arts. It is shown that the professional
activity of a sports judge is characterized by a set of human qualities that
reflect his psychological, physiological, medical, professional and other
features, which together form the idea of the subject of activity at different
stages of his professional development and implementation.
Key words: sports refereeing, combat horting, competitions, panel of judges,
duties of a judge, criteria for evaluation of athletes.
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