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АТЕСТАЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ  

ЯК ТЕСТУВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 

 

ТЕРЕН Анатолій Андрійович 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 

ВЄХТЄВ Валерій Валерійович 
кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки  

Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  

податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь. 

 
Анотація. У даній науковій статті характеризована атестація на підвищення ступеня з бойового хортингу 

як тестування підготовленості спортсменів, розглядаються основи підвищення кваліфікаційного ступеня у 

системі бойового хортингу, засоби оптимізації функціональної підготовки спортсменів шляхом атестації на 

пояси, методи проведення іспитів за програмою підготовки спортсменів різного віку та різного рівня фізичної 

підготовленості, значення систематичних занять бойовим хортингом, як складової фізичної підготовки та 

здорового способу життя людей. У виданні надані теоретико-методичні дані щодо проведення тренувальних 

занять і атестації, спортивних заходів з бойового хортингу, загальнорозвивальних та підготовчих вправ, 

елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо психологічної 

підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Наведено 

перелік основних засобів функціональної підготовки спортсменів бойового хортингу та складання екзамену на 

кваліфікаційний ступінь. Зазначено, що до складу комісії входять майстри, які мають ступінь не нижче 1 

майстерського ранку та які є членами Національної федерації бойового хортингу України. Ступені на 

майстерський ранк міжнародного та заслуженого майстра бойового хортингу присуджуються комісією, що 

складається з майстрів самих високих ступенів і під керівництвом голови міжнародної атестаційної колегії з 

бойового хортингу. Всі ці ступені мають бути затверджені Всесвітньою федерацією бойового хортингу. 

Особливі випадки – якщо особа має виключні заслуги, то Національна федерація бойового хортингу України 

може присвоїти їй почесний майстерський ступінь за вагомий внесок у справу розвитку бойового хортингу в 

Україні. До іспитів допускаються всі учні, які мають рекомендацію тренера. Він несе відповідальність за 

дотримання дисципліни учнем під час проведення іспиту. Правильній поведінці під час складання іспитів на 

ступінь спочатку спортсмена має навчити тренер. Єдиною причиною існування в бойовому хортингу іспитів на 

ранки є те, що вони дають можливість спортсменам оцінити рівень свого технічного прогресу, тому для учня 

під час іспиту важливим є лише одне – зуміти повністю показати результати своїх тренувань. Під час іспиту 

виконання техніки має відповідати певній швидкості, точності та силі рухів. При цьому фізична сила, 

функціональна підготовленість та витривалість мають демонструватися без зупинки. Не має бути ні страху, 

ні вагань. У кожному русі виконаної техніки має відчуватися єдність розуму і тіла. Сходинки ведуть уверх: 

сходинка за сходинкою. Їх неможливо подолати одразу. Ці слова містять у собі ідею розділення загального шляху 

спортсмена на рівні майстерності та вказують на метод, необхідний для того, щоб досягнути кінцевої мети – 

досконалості на шляху бойового хортингу. Саме таке просування ступенями бойового хортингу дає спортсмену 

відчуття справжнього шляху бойового мистецтва. 

Ключові слова: атестація на підвищення ступеня, бойовий хортинг, атестація на пояси, іспит на ступінь 

бойового хортингу, вимоги кваліфікаційної програми, атестаційні норми з бойового хортингу. 

 

Актуальність наукового дослідження. Атестація на підвищення ступеня з бойового 

хортингу проводиться з метою тестування підготовленості спортсменів бойового хортингу [1–

11; 19–32]. Кваліфікація підтверджується відповідними документами і сертифікатами 

встановленого зразку Всесвітньою федерацією бойового хортингу. Кваліфікаційна система 

бойового хортингу направлена на самовдосконалення кожного спортсмена, надбання навичок 

самооборони, отримання знань бойового хортингу, як традиційного старовинного бойового 

мистецтва українського народу, зокрема етнічного походження Придніпров'я та за традиціями 

Запорозької Січі, а також передачі істинних знань одноборства наступним поколінням. 

Виклад основного матеріалу. Бойовий хортинг є практичною системою єдиноборства, 

бойовим мистецтвом, що йде поруч зі спортом. Відділами спорту при обласних та міських 

державних органах підтверджуються визнані спортивні розряди, відповідність яких дає 

кваліфікаційна система бойового хортингу своїм ступеням [12–18]. Враховуючи інтенсивний 
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розвиток бойового хортингу, було вирішено ввести певного роду іспити, які називаються 

атестацією.  

Завдяки цим іспитам, визначається рівень підготовки тих, хто займається бойовим 

хортингом. За прийнятою традицією окрім спортивних змагань раз на півроку всі 

шанувальники цього напряму здають своєрідний іспит на підвищення кваліфікаційного 

ступеня (ранку бойового хортингу). На ньому оцінюються ступінь майстерності претендента, 

володіння базовою технікою бойового хортингу і його фізична підготовленість та 

психологічна стійкість.  

Немаловажною складовою для отримання наступного ступеня бойового хортингу є 

дотримання етикету та моральне виховання. За результатами іспиту присвоюються ранки. 

Атестація на ранк в бойовому хортингу – неодмінний ритуал всієї організації. Це своєрідний 

іспит на фізичну, технічну та моральну підготовку майбутнього бійця. Іспит складається з 

тестувань фізичної, технічної, теоретичної та спарингової підготовки. Спортсмен, який 

заявлений на атестацію повинен мати певний стаж занять.  

Цей термін може бути за рішенням комісії скорочений при наявності високих результатів 

досягнутих на змаганнях. Кожен учень повинен перед атестацією отримати схвалення свого 

інструктора [33–48]. Єдина гарантія успішного складання іспиту – серйозна цілеспрямована 

підготовка спортсмена. Атестація не передбачає перескакування через рівень (через ранк). 

Виключення робляться тільки для спортсменів, які показали високі результати на змаганнях 

не нижче регіонального рівня і виконали розрядні вимоги від 1 юнацького розряду. Атестація 

в бойовому хортингу – це багатогодинний марафон. Найбільш видовищна і найскладніша 

складова – повноконтактні спаринги, тобто контрольні двобої з декількома суперникам.  

За підсумками атестації практично всі її учасники повинні пройти двобої та отримати 

заповітні ранки. Невстигаючих чекає переекзаменування через півроку. Кожний учень 

бойового хортингу, який став на шлях вивчення бойового мистецтва має можливість 

проходження навчально-тренувальних і атестаційних семінарів під керівництвом досвідчених 

інструкторів бойового хортингу, скласти офіційний іспит і отримати відповідну кваліфікацію 

– ступінь бойового хортингу (ранк). 

Порядок організації іспитів на присвоєння учнівського та майстерського ступеня 

затверджується технічними комісіями при національних і, відповідно, Всесвітній федерації 

бойового хортингу і постійно вдосконалюється по мірі розвитку єдиноборства.  

Екзаменаційні програми формуються на основі колективних знань і досвіду багатьох 

майстрів бойового хортингу самого високого ранку. Кваліфікаційна програма завжди 

відповідає робочим планам, яких притримуються в окремих секціях, та орієнтовані на 

присвоєння того чи іншого ступеня майстерності. Програма є керівництвом для дій кожного 

тренера, і забезпечує єдине вивчення техніки бойового хортингу, а також сприяє зростанню 

майстерності спортсменів, в якій би країні він не займався. Оскільки програма навчання для 

кожного ступеню сама по собі є одним цілим, вона виступає як частинка однієї системи 

навчання, відповідаючи принципам поступового підйому сходинка за сходинкою при повному 

освоєнню необхідної техніки [49–62]. Присвоєння учнівських ступенів «ранк» знаходиться в 

компетенції національних федерацій бойового хортингу. 

Членські документи та посвідчення бойового хортингу: 

Міжнародна залікова книжка спортсмена бойового хортингу – «International Combat Horting 

Passport»; 

членська картка Всесвітньої федерації бойового хортингу; 

членський значок Всесвітньої федерації бойового хортингу. 

УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

Документи підтвердження учнівських ступенів бойового хортингу: 

Перший учнівський рівень – група початкової підготовки (1–2 учнівський ранк – синій 

пояс) та попередньої базової підготовки (3–4 учнівський ранк – жовтий пояс): 

сертифікат початківця бойового хортингу – 0 учнівський ранк; 

сертифікат – 1 учнівський ранк; 
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сертифікат – 2 учнівський ранк; 

сертифікат – 3 учнівський ранк. 

сертифікат – 4 учнівський ранк; 

Другий учнівський рівень – група спеціальної базової підготовки (5–8 учнівський ранк – 

зелений і червоний пояси): 

сертифікат – 5 учнівський ранк; 

сертифікат – 6 учнівський ранк. 

сертифікат – 7 учнівський ранк; 

сертифікат – 8 учнівський ранк; 

Третій учнівський рівень – група спортивного вдосконалювання (9–10 учнівський ранк – 

коричневий пояс): 

сертифікат – 9 учнівський ранк – старший учень; 

сертифікат – 10 учнівський ранк – помічник інструктора. 

По зростанню учнівські ступені розрізняються за відмітними ознаками. 

МОЛОДШИЙ УЧНІВСЬКИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШІ УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

0 ранк – привласнюється людині в день запису в клуб бойового хортингу. Відмітні знаки: 

синій пояс без смуг. 

1 ранк – Відмітні знаки: синій пояс з однією смугою жовтого кольору. Атестація на 

1 учнівський ранк дозволяється володарю 0 ранка після не менше 3 місяців занять. 

2 ранк – Відмітні знаки: синій пояс з двома смугами жовтого кольору. Атестація на 

2 учнівський ранк дозволяється володарю 1 учнівського ранка після не менше 4 місяців занять. 

3 ранк – Відмітні знаки: жовтий пояс без смуг. Атестація на 3 учнівський ранк дозволяється 

володарю 2 учнівського ранка після не менше 5 місяців занять. 

4 ранк – Відмітні знаки: жовтий пояс з однією смугою зеленого кольору. Атестація на 

4 учнівський ранк дозволяється володарю 3 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

СЕРЕДНІЙ УЧНІВСЬКИЙ РІВЕНЬ – СЕРЕДНІ УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

5 ранк – Відмітні знаки: зелений пояс без смуг. Атестація на 5 учнівський ранк дозволяється 

володарю 4 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

6 ранк – Відмітні знаки: зелений пояс з однією смугою червоного кольору. Атестація на 

6 учнівський ранк дозволяється володарю 5 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

7 ранк – Відмітні знаки: червоний пояс без смуг. Атестація на 7 учнівський ранк 

дозволяється володарю 6 ранка учнівського після не менше 6 місяців занять. 

8 ранк – Відмітні знаки: червоний пояс з однією смугою коричневого кольору. Атестація на 

8 учнівський ранк дозволяється володарю 7 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять. 

СТАРШИЙ УЧНІВСЬКИЙ РІВЕНЬ – СТАРШІ УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ 

9 ранк – Відмітні знаки: коричневий пояс без смуг – СТАРШИЙ УЧЕНЬ. Атестація на 

9 учнівський ранк дозволяється володарю 8 учнівського ранка після не менше 1 року занять. 

10 ранк – Відмітні знаки: коричневий пояс з однією смугою золотого кольору – ПОМІЧНИК 

ІНСТРУКТОРА. Атестація на 10 учнівський ранк дозволяється володарю 9 учнівського ранка 

після не менше 1 року занять. 

ВИКЛАДАЦЬКІ СТУПЕНІ 

По зростанню викладацькі ступені розрізняються чотирьох рівнів: 1 рівень – інструктор, 

2 рівень – майстер, 3 рівень – міжнародний майстер, 4 рівень – заслужений майстер. 

Документи підтвердження викладацьких ступенів бойового хортингу: 

Перший викладацький рівень – Інструктор з бойового хортингу: 

сертифікат інструктора з бойового хортингу – 1 інструкторський ранк; 

сертифікат старшого інструктора з бойового хортингу – 2 інструкторський ранк; 

Другий викладацький рівень – Майстер з бойового хортингу: 

сертифікат – 1 майстерський ранк; 

сертифікат – 2 майстерський ранк; 

сертифікат – 3 майстерський ранк. 

Третій викладацький рівень – Міжнародний майстер з бойового хортингу: 
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сертифікат – 4 майстерський ранк; 

сертифікат – 5 майстерський ранк; 

сертифікат – 6 майстерський ранк. 

Вищий викладацький рівень – Заслужений майстер з бойового хортингу: 

сертифікат – 7 майстерський ранк; 

сертифікат – 8 майстерський ранк; 

сертифікат – 9 майстерський ранк. 

Перший викладацький рівень – ІНСТРУКТОР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

1 інструкторський ранк – інструктор з бойового хортингу. Відмітні знаки: чорний пояс без 

смуг. Атестація на чорний пояс 1 інструкторського ранка дозволяється володарю 

10 учнівського ранка після не менше 1 року володіння попереднім ступенем. 

2 інструкторський ранк – старший інструктор з бойового хортингу. Відмітні знаки: чорний 

пояс з широкою червоною смугою. Атестація на чорний пояс 2 інструкторського ранка 

дозволяється володарю 1 інструкторського ранка після не менше 1 року володіння попереднім 

ступенем. 

Другий викладацький рівень – МАЙСТЕР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ –MASTER OF 

COMBAT HORTING 

1 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з однією золотою смугою. Атестація на 

1 майстерський ранк дозволяється володарю 2 інструкторського ранка після не менше 1 року 

володіння попереднім ступенем. 

2 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з двома золотими смугами. Атестація 

на 2 майстерський ранк дозволяється володарю 1 майстерського ранка після не менше 2 років 

володіння попереднім ступенем. 

3 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з трьома золотими смугами. Атестація 

на 3 майстерський ранк дозволяється володарю 2 майстерського ранка після не менше 3 років 

володіння попереднім ступенем. 

Третій викладацький рівень – МІЖНАРОДНИЙ МАЙСТЕР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

– INTERNATIONAL MASTER OF COMBAT HORTING 

4 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з чотирма золотими смугами. Атестація 

на 4 майстерський ранк дозволяється володарю 3 майстерського ранка після не менше 4 років 

володіння попереднім ступенем. 

5 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з п'ятьма золотими смугами. Атестація 

на 5 майстерський ранк дозволяється володарю 4 майстерського ранка після не менше 5 років 

володіння попереднім ступенем. 

6 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс з шістьма золотими смуг. Атестація на 

6 майстерський ранк дозволяється володарю 5 майстерського ранка після не менше 6 років 

володіння попереднім ступенем. 

Вищий викладацький рівень – ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ – 

GRAND MASTER OF COMBAT HORTING 

7 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс – сім золотих смуг. Звання заслуженого 

майстра бойового хортингу 7 майстерський ранк присвоюється за видатні заслуги в розвитку 

бойового хортингу володарю 6 майстерського ранка після не менше 7 років володіння 

попереднім ступенем. 

8 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс – вісім золотих смуг. Звання 

заслуженого майстра бойового хортингу 8 майстерський ранк присвоюється за видатні заслуги 

в розвитку бойового хортингу володарю 7 майстерського ранка після не менше 8 років 

володіння попереднім ступенем. 

9 майстерський ранк – Відмітні знаки: чорний пояс – дев'ять золотих смуг. Звання 

заслуженого майстра бойового хортингу 9 майстерський ранк присвоюється за видатні заслуги 

в розвитку бойового хортингу володарю 8 майстерського ранка після не менше 10 років 

володіння попереднім ступенем. 
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Засновник бойового мистецтва 

10 майстерський ранк – Відмітні знаки: пояс чорного кольору – десять смуг. Керівник 

організації, засновник бойового хортингу може носити чорний пояс зі смугами або без смуг з 

повагою до пройденого шляху усіх володарів чорних поясів з бойового хортингу. 

АДМІНІСТРАТИВНІ СТУПЕНІ 

Документи підтвердження адміністративних ступенів бойового хортингу 

За розподілом представницьких повноважень адміністративні ступені розрізняються трьох 

рівнів, що враховуються у зворотному порядку. Кожному офіційному представнику видається 

посвідчення представника бойового хортингу. 

Третій адміністративний рівень – міський, районний представник організації: 

сертифікат підтвердження – офіціальний представник «Official Representative Certificate». 

«Head of club, Representative of the National Organization» – Президент міської, районної 

федерації, клубу має почесний кваліфікаційний ступінь з бойового хортингу – 1 майстерський 

ранк. 

Другий адміністративний рівень – регіональний представник організації: 

сертифікат підтвердження – регіональний представник «Regional Representative Certificate». 

«Regional Representative, Regional Federations President» – Президент обласної федерації, 

Регіональний представник має почесний кваліфікаційний ступінь з бойового хортингу – 

3 майстерський ранк. 

Перший адміністративний рівень – національний представник організації: 

сертифікат підтвердження – національний представник «National Representative Certificate». 

«Country Representative, National Federations President» – Президент національної федерації, 

представник країни (президент офіційно зареєстрованої національної спортивної федерації, 

асоціації не в Україні, а в іншій країні світу) має почесний кваліфікаційний ступінь з бойового 

хортингу – 5 майстерський ранк. 

Особа, яка отримала адміністративне звання представника і набула почесного спортивного 

ступеня бойового хортингу: 1 майстерський ранк (3 адміністративний рівень), 3 майстерський 

ранк (2 адміністративний рівень), 5 майстерський ранк (1 адміністративний рівень), але 

професійно займається бойовим хортингом, пройшла офіційний ранк-тест, отримала офіційні 

підтверджуючі документи і здобула відповідний спортивний ступінь згідно кваліфікаційної 

програми, дана особа має право носити затверджені відмітні знаки розрізнення відповідної 

отриманої кваліфікації [63–78]. Таке поводження офіційного представника особливо вітається 

і заохочується в організації та спортивному співтоваристві бойового хортингу. 

Дані кваліфікаційні ступені бойового хортингу та підтверджуючі документи, прийняті 

Всесвітньою федерацією бойового хортингу, є єдиними для організацій і клубів бойового 

хортингу в усіх країнах світу, включаючи Україну. 

Рівень спортсмена визначає наданий йому ранк – кваліфікаційний ступінь бойового 

хортингу. В цій залежності виділені всі вищенаведені ступені: з 0-го учнівського ранку по 9-й 

майстерський ранк. 

Кваліфікаційні ступені бойового хортингу йдуть від учнівських до майстерських. Вони 

враховують загальний рівень технічних навичок, досвід і заслуги перед дисципліною. Ступені 

присвоюються комісією від організації в присутності тренера. Існує два способи присвоєння: 

екзамен і рекомендація. 

В Україні кандидати на отримання певного ступеня в обов'язковому порядку мають 

відповідати наступним вимогам: 

бути членом Національної федерації бойового хортингу України; 

відповідати технічним вимогам (знати техніку, що відповідає цьому рівню); 

відповідати морально-етичним вимогам. 

Особливі випадки: атестаційна комісія після обговорення та запропонування комітету з 

присудження ступенів може змінити умови, якщо необхідно підтвердити ступінь, 

призначений викладачем, і це також можливо відносно особливо успішного учня, який володіє 

виключними знаннями в бойовому хортингу. Особи, які уповноважені відбирати кандидатів 
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на отримання кваліфікаційних ступенів (у результаті екзамену або за рекомендацією) 

призначаються Міжнародною атестаційною колегією бойового хортингу на 5 років. 

До складу комісії входять майстри, які мають ступінь не нижче 1 майстерського ранку та 

які є членами Національної федерації бойового хортингу України. Ступені на майстерський 

ранк міжнародного та заслуженого майстра бойового хортингу присуджуються комісією, що 

складається з майстрів самих високих ступенів і під керівництвом голови міжнародної 

атестаційної колегії з бойового хортингу [79–93]. Всі ці ступені мають бути затверджені 

Всесвітньою федерацією бойового хортингу. Особливі випадки – якщо особа має виключні 

заслуги, то Національна федерація бойового хортингу України може присвоїти їй почесний 

майстерський ступінь за вагомий внесок у справу розвитку бойового хортингу в Україні. 

До іспитів допускаються всі учні, які мають рекомендацію тренера. Він несе 

відповідальність за дотримання дисципліни учнем під час проведення іспиту. Правильній 

поведінці під час складання іспитів на ступінь спочатку спортсмена має навчити тренер. 

Єдиною причиною існування в бойовому хортингу іспитів на ранки є те, що вони дають 

можливість спортсменам оцінити рівень свого технічного прогресу, тому для учня під час 

іспиту важливим є лише одне – зуміти повністю показати результати своїх тренувань. Під час 

іспиту виконання техніки має відповідати певній швидкості, точності та силі рухів. 

При цьому фізична сила, функціональна підготовленість та витривалість мають 

демонструватися без зупинки. Не має бути ні страху, ні вагань. У кожному русі виконаної 

техніки має відчуватися єдність розуму і тіла. Сходинки ведуть уверх: сходинка за сходинкою. 

Їх неможливо подолати одразу. Ці слова містять у собі ідею розділення загального шляху 

спортсмена на рівні майстерності та вказують на метод, необхідний для того, щоб досягнути 

кінцевої мети – досконалості на шляху бойового хортингу. Саме таке просування ступенями 

бойового хортингу дає спортсмену відчуття справжнього шляху бойового мистецтва. 

До іспиту на учнівський ступінь бойового хортингу не допускаються особи, які мають 

негативну характеристику в спортивному колективі серед учнів: неврівноважені й аморальні 

люди; особи, які вживають горілчані напої та наркотики; нещирі та недовірливі люди та 

дискредитуючи колектив клубу бойового хортингу; нетерплячі учні, не маючі поняття 

стабільності в житті; невдячні та невіддані учні. 

До іспиту на майстерський ступінь бойового хортингу не допускаються особи, які мають 

негативну характеристику в організації серед тренерів: обмежуються люди з негативною 

нестійкою психікою, а також з низьким потенціалом розумового рівня; люди, які не вміють 

самовдосконалюватися та не переслідують такої мети; тренери, які своїми діями намагаються 

зробити дисбаланс в організації (можливе збільшення періоду підготовки без припинення 

занять). У суперечливих випадках кандидату на підвищення ступеня завжди дозволяється 

практично підтвердити свій ступінь. Посмертні ступені можуть присвоюватися як виключні 

титули. 

Така класифікація цілком розроблена засновником бойового хортингу та поширюється на 

клуби бойового хортингу по всьому світу. За виховною філософією бойовий хортинг є шляхом 

самовдосконалення людини, яка хоче не тільки випробувати себе фізично та морально, але й 

постійно вести здоровий і гармонійний спосіб життя, бути корисною оточуючим і суспільству. 

Всі без винятку учні дотримуються такої системи класифікації. 

Проміжні ступені бойового хортингу – лише незначні нагороди для учнів, задовольняють 

їх завзятість і гордість, але справжній послідовник має дивитися в майбутнє та розглядати свій 

шлях якнайширше. Учень, нагороджений певним ступенем (ранком), відразу відчуває себе 

«присвяченим» до шляху бойового хортингу. 

Між володарями ранків у системі бойового хортингу існує певна ментальна дистанція 

відповідно до знань і вмінь спортсменів. Коричневий пояс із золотою смугою 10-й учнівський 

ранк – це останній ступінь, який має право присвоювати особисто керівник клубу, спортивної 

секції. Далі він зобов'язаний представити свого учня, якого вважає гідним чорного поясу 

інструкторського ранку, атестаційній технічній комісії для перевірки фізичної 

підготовленості, технічних умінь і моральних якостей. 
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Тут учневі належить кілька дуже складних випробувань. Потім, маючи офіційне 

підтвердження кваліфікаційної комісії, спортсмен отримує наступну бажану відзнаку – ранк 

бойового хортингу [94–99]. Але істинний прихильник бойового хортингу на цьому не 

зупиняється. Якщо він дійсно любить це мистецтво, й якщо він бореться за свій шлях і ступінь 

не тільки для того, щоб уміти битися та викликати повагу оточуючих, він піде далі. Тепер, 

маючи міцну основу у вигляді високого ранку, цей спортсмен буде далі вдосконалюватися в 

своєму мистецтві, поки не досягне справжньої майстерності. 

Тому, після інструкторського чорного поясу – 1–2 інструкторський ранк (1 викладацький 

рівень) майстерські ранки діляться на 3 рівні: 2-й викладацький рівень – 1–3 майстерський 

ранк (майстер), 3-й викладацький рівень – 4–6 майстерський ранк (міжнародний майстер), 

вищий викладацький рівень – 7–9 майстерський ранк (заслужений майстер). Майстерським 

ранком заслуженого майстра бойового хортингу (7, 8, 9 майстерський ранк) нагороджують 

лише абсолютно виняткових людей. 

Однак іспити на кожен з них також ускладнюються у міру зростання ступеня, й отже, і час, 

що витрачається на підготовку, зростає. Так, наприклад, буде потрібно мінімум 6 років 

наполегливої роботи, щоб після одержання чорного поясу заявитися на іспит на 3-й 

майстерський ранк бойового хортингу. Не кажучи вже про те, що претендент, який постав 

перед екзаменаційною комісією, має володіти винятковими природними даними. 

Що ж до звання міжнародного майстра бойового хортингу (4–6 майстерський ранк), то воно 

є високим, фактично також винятковим, і присуджується як нагорода за виховання 

підростаючого покоління, наповнене педагогічне спортивне життя, цілком і без залишку 

віддане бойовому хортингу.  

Учні клубу бойового хортингу мають розуміти, що просування шляхом бойового хортингу 

– це складний багаторічний процес навчання та виховання, а потім самопізнання та 

самовиховання. 

Таблиця 1 

 

Термін володіння попереднім ступенем (час занять) для підвищення 

кваліфікаційного ступеня бойового хортингу 

 

Крок 

підвищення 

(№ п/п) 

Заявка на підвищення кваліфікаційного 

ступеня 

Термін володіння 

попереднім ступенем 

УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ (кольорові пояси) 

Атестація на молодший учнівський рівень 

В день запису до клубу бойового хортингу учню присвоюється 0 ранк 

1 З 0 учнівського (початківець) на 1 учнівський 

ранк 

3 місяці 

2 З 1 учнівського на 2 учнівський ранк 4 місяці 

3 З 2 учнівського на 3 учнівський ранк 5 місяців 

4 З 3 учнівського на 4 учнівський ранк 6 місяців 

Атестація на середній учнівський рівень 

5 З 4 учнівського на зелений пояс 5 учнівський 

ранк має право здавати особа від 12 років, володар 

4 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять 

6 місяців 

6 З 5 учнівського на 6 учнівський ранк 6 місяців 

7 З 6 учнівського на червоний пояс 7 учнівський 

ранк має право здавати особа від 13 років, володар 

6 учнівського ранка після не менше 6 місяців занять 

6 місяців 

8 З 7 учнівського на 8 учнівський ранк має право 

здавати особа від 14 років, володар 7 учнівського 

ранка після не менше 6 місяців занять 

6 місяців 
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Атестація на старший учнівський рівень 

9 З 8 учнівського на коричневий пояс 9 учнівський 

ранк (старший учень) має право здавати особа від 

15 років, володар 8 учнівського ранка після не 

менше 1 року занять 

1 рік 

10 З 9 учнівського на 10 учнівський ранк (помічник 

інструктора) має право здавати особа від 16 років, 

володар 9 учнівського ранка після не менше 1 року 

занять 

1 рік 

ВИКЛАДАЦЬКІ СТУПЕНІ (чорний пояс) 

Атестація на перший викладацький рівень – Інструктор з бойового хортингу, чорний 

пояс 

11 З 10 учнівського на 1 інструкторський ранк 

(чорний пояс бойового хортингу) – Інструктор з 

бойового хортингу має право здавати особа від 

17 років, володар 10 учнівського ранка після не 

менше 1 року володіння попереднім ступенем 

1 рік 

12 З 1 інструкторського на 2 інструкторський ранк – 

Старший інструктор з бойового хортингу має право 

здавати особа від 18 років, володар чорного поясу 

1 інструкторського ранка після не менше 1 року 

володіння попереднім ступенем 

1 рік 

Атестація на другий викладацький рівень – Майстер з бойового хортингу 

13 З 2 інструкторського на 1 майстерський ранк – 

Майстер з бойового хортингу має право здавати 

особа від 19 років, володар 2 інструкторського ранка 

після не менше 1 року володіння попереднім 

ступенем 

1 рік 

14 З 1 майстерського на 2 майстерський ранк має 

право здавати особа від 21 року, володар 

1 майстерського ранка після не менше 2 років 

володіння попереднім ступенем 

2 роки 

15 З 2 майстерського на 3 майстерський ранк має 

право здавати особа від 24 років, володар 

2 майстерського ранка після не менше 3 років 

володіння попереднім ступенем 

3 роки 

Атестація на третій викладацький рівень – Міжнародний майстер з бойового хортингу 

16 З 3 майстерського на 4 майстерський ранк – 

Міжнародний майстер з бойового хортингу має 

право здавати особа від 28 років, володар 

3 майстерського ранка після не менше 4 років 

володіння попереднім ступенем 

4 роки 

17 З 4 майстерського на 5 майстерський ранк має 

право здавати особа від 35 років (початок 

спортивного ветеранського віку), володар 

4 майстерського ранка після не менше 5 років 

володіння попереднім ступенем 

5 років 

18 З 5 майстерського на 6 майстерський ранк має 

право здавати особа від 43 років, володар 

5 майстерського ранка після не менше 6 років 

володіння попереднім ступенем 

6 років 
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Атестація на вищий викладацький рівень – Заслужений майстер з бойового хортингу 

19 З 6 майстерського на 7 майстерський ранк. 

Звання заслуженого майстра з бойового хортингу 

7 майстерський ранк може бути присвоєно за 

особливі заслуги у розвитку бойового хортингу в 

світі особі від 50 років, володарю 6 майстерського 

ранка після не менше 7 років володіння попереднім 

ступенем 

7 років 

20 З 7 майстерського на 8 майстерський ранк. 

Звання заслуженого майстра з бойового хортингу 

8 майстерський ранк може бути присвоєно за 

особливі заслуги у розвитку бойового хортингу в 

світі особі від 60 років, володарю 7 майстерського 

ранка після не менше 8 років володіння попереднім 

ступенем  

8 років 

21 З 8 майстерського на 9 майстерський ранк. 

Звання заслуженого майстра з бойового хортингу 

9 майстерський ранк може бути присвоєно за 

особливі заслуги у розвитку бойового хортингу в 

світі особі від 70 років, володарю 8 майстерського 

ранка після не менше 10 років володіння попереднім 

ступенем 

9 років 

 

Іспити – це мета ваших зусиль, що допомагає оцінити ваш прогрес і шанс перевірити себе. 

Випробування на іспитах служать не для того, щоб досягати більш високого ступеня. Їх мета 

– це ваш власний прогрес. Колір поясу змінюється після того, як ви склали іспит.  

Для кожного учня це радісна подія. Але сенс радості не в тому, що ви склали іспит, а в тому, 

що ваша наполегливість, відданість справі, цілеспрямованість і витрачені зусилля на шляху до 

вашої мети знайшли своє відображення в складанні іспиту з бойового хортингу. Важливо не 

те, що ви склали іспит, а те, як ви старалися, щоб його скласти. 

Демонстрація вашої фізичної підготовленості, впевнене виконання техніки та виявлений 

дух під час проведення екзаменаційних контрольних сутичок, розкриття учення вашими 

власними силами – це доказ старанної практики бойового хортингу.  

І навіть якщо ви не склали іспит, але зрозуміли свої помилки, ви все одно отримуєте гарний 

досвід. Зазвичай, спортсмени, бажаючі складати іспит, допускаються тренером до іспиту за 

умови, якщо він майже не сумнівається в його успішній здачі. 

В іншому випадку, тренер рекомендує учневі потренуватися ще деякий час до повної 

готовності. В будь-якій секції з бойового хортингу є учні, які володіють дуже добре деякими 

розділами підготовки, а деякими погано. Найчастіше це трапляється, коли учень не росте в 

секції з дитинства, а приходить у бойовий хортинг підлітком або дорослим. 

У цих випадках осягнути специфічну бойову техніку, вивчити на високому рівні всі розділи 

бойового хортингу можна лише глибоко занурившись у тренування, що майже не 

представляється можливим для більшості сучасних людей.  

Тому тренер для спортсмена зміщує акцент підготовки, вказує на необхідні напрями 

прикладання зусиль. 

Наприклад, найчастіше спостерігається те, що учень якісно засвоює коротку прикладну 

роботу, що, перш за все, необхідно для самооборони й найбільше вивчається в прикладній 

секції, та вельми слабко засвоює складну класичну базову техніку бойового хортингу.  

Для таких учнів також передбачається проведення атестацій, але не за всіма розділами 

повної школи бойового хортингу, а за спрощеною програмою вільного стилю. Тобто, тільки 

за змагальною роботою: учні проводять необхідну для атестації кількість сутичок і 

спарингових тестів. 
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У деяких виключних випадках атестація присвоюється без іспиту переможцям і призерам 

контактних чемпіонатів з бойового хортингу високого рівня, але з наступним підтвердженням 

знання розділів бойового хортингу в достатньому обсязі.  

Всі ці умови проведення атестації надають можливість спортсмену на даному етапі реально 

оцінити свою технічну підготовленість у бойовому хортингу, а також особисто планувати 

подальшу навчально-тренувальну діяльність. 

Висновок. Таким чином, дослідженнями було показано, що професійна підготовка 

спортсменів різного віку засобами бойового хортингу є фактором, що значною мірою 

зумовлює фізичний розвиток, оскільки суттєво змінює параметри функціонального стану 

організму в площині підвищення адаптаційного потенціалу, антропометричних і силових 

характеристик, зниження «фізіологічної вартості» різних видів професійної діяльності, 

зростання позитивних змін у психоемоційній і потребнісно-мотиваційній сферах, що 

зумовлює хорошу адаптацію до умов тренувальної і змагальної діяльності. 

Таким чином, у даній науковій статті розглядаються основи підвищення кваліфікаційного 

ступеня у системі бойового хортингу, засоби оптимізації функціональної підготовки 

спортсменів шляхом атестації на пояси, методи проведення іспитів за програмою підготовки 

спортсменів різного віку та різного рівня фізичної підготовленості, значення систематичних 

занять бойовим хортингом, як складової фізичної підготовки та здорового способу життя 

людей.  

У виданні надані теоретико-методичні дані щодо проведення тренувальних занять і 

атестації, спортивних заходів з бойового хортингу, загальнорозвивальних та підготовчих 

вправ, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо 

психологічної підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій 

українського народу.  

Наведено перелік основних засобів функціональної підготовки спортсменів бойового 

хортингу та складання екзамену на кваліфікаційний ступінь.  

Зазначено, що до складу комісії входять майстри, які мають ступінь не нижче 

1 майстерського ранку та які є членами Національної федерації бойового хортингу України.  

Ступені на майстерський ранк міжнародного та заслуженого майстра бойового хортингу 

присуджуються комісією, що складається з майстрів самих високих ступенів і під 

керівництвом голови міжнародної атестаційної колегії з бойового хортингу.  

Всі ці ступені мають бути затверджені Всесвітньою федерацією бойового хортингу. 

Критерієм ефективності фізичної підготовки є дотримання учнями системи бойового 

хортингу всіх вимог робочої атестаційної програми і контрольних нормативів за роками 

навчання, а метою – забезпечення психічної і фізичної готовності для дій у звичайних і 

екстремальних умовах змагальної діяльності. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над визначенням основних 

етапів професійно-прикладної підготовки спортсменів засобами бойового хортингу, їх 

атестація на кваліфікаційні пояси у констатувальному, формувальному та контрольному 

експериментах буде конкретизована в результатах дослідження та опублікована в наукових 

фахових виданнях. 
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Certification for advanced training in combat horting as a test of 

athletes' readiness 
 

 

Abstract. This scientific article characterizes the certification for advanced training in combat horting 

as testing the training of athletes, discusses the basics of advanced training in the system of combat 

horting, means of optimizing the functional training of athletes by certification of belts, methods of 

examinations for athletes of different ages. preparedness, the importance of regular training in combat 

horting, as part of physical training and a healthy lifestyle. The publication provides theoretical and 

methodological data on training and certification, sports activities in combat horting, general 

development and training exercises, elements of basic techniques, tactical training, as well as guidelines 

for psychological training based on sports, cultural, health and combat traditions of Ukrainian people. 

The list of the basic means of functional training of athletes of combat horting and passing of examination 

for a qualification degree is resulted. It is noted that the commission consists of masters who have a 

degree not less than 1 master's morning and who are members of the National Federation of Combat 

Horting of Ukraine. Degrees to the master rank of international and honored master of combat horting 

are awarded by a commission consisting of masters of the highest degrees and under the leadership of 

the chairman of the international attestation board in combat horting. All these degrees must be approved 

by the World Combat Horting Federation. Special cases – if a person has exceptional merits, the National 

Federation of Combat Horting of Ukraine may award him an honorary master's degree for a significant 

contribution to the development of combat horting in Ukraine. All students who have a coach's 

recommendation are allowed to take the exams. He is responsible for the student's discipline during the 

exam. The athlete must first teach the athlete the correct behavior when taking exams for a degree. The 

only reason for the existence of morning exams in combat horting is that they allow athletes to assess the 

level of their technical progress, so for a student during the exam is important only one thing – to be able 

to fully show the results of their training. During the test, the performance of the technique must 

correspond to a certain speed, accuracy and strength of movements. In this case, physical strength, 

functional fitness and endurance must be demonstrated without stopping. There should be no fear or 

hesitation. The unity of mind and body must be felt in every movement of the performed technique. Steps 

lead up: step by step. They cannot be overcome at once. These words contain the idea of dividing the 

general path of the athlete at the level of skill and indicate the method necessary to achieve the ultimate 

goal – perfection in the path of combat horting. It is this advancement through the ranks of martial arts 

that gives the athlete a sense of the true path of martial arts. 
 

Key words: attestation for advanced degree, combat horting, attestation for belts, examination for 

degree of combat horting, requirements of qualification program, attestation norms on combat horting.
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