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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

СТУДЕНТІВ І КУРСАНТІВ 
 

Анотація. У науковій статті визначено основні чинники фізичного виховання студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу, які займаються у спортивних секціях закладів вищої освіти, характер і 

кількість навантажень, що надаються під час тренування студентів і курсантів для успішного 

виховання фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості. Методичні 

принципи – основні методичні закономірності педагогічного процесу, які виражають основні вимоги до 

побудови, змісту та організації навчально-тренувального процесу в системі бойового хортингу. Методи 

фізичного виховання – способи досягнення поставленої мети, певним чином упорядкована діяльність. 

Основні методи умовно діляться на три групи: словесні, наочні і практичні. Фізичні якості – окремі якісні 

сторони рухових можливостей студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу. Загальна фізична 

підготовка – процес вдосконалення фізичних якостей, спрямований на всебічний фізичний розвиток 

спортсмена. Спеціальна фізична підготовка – процес, який забезпечує розвиток фізичних якостей і 

формування рухових умінь і навичок, специфічних лише для бойового хортингу. Спортивна підготовка – 

тривалий педагогічний процес, спрямований на використання всієї сукупності тренувальних і 

позатренувальних засобів, методів, умов, за допомогою яких забезпечується необхідний ступінь 

готовності до спортивних досягнень. Зони інтенсивності фізичних навантажень спортсменів бойового 

хортингу умовно характеризуються величинами частоти серцевих скорочень і діляться на малу, середню, 

велику і граничну інтенсивність фізичного навантаження. Рухове вміння – такий ступінь володіння 

технікою дії, який відрізняється підвищеною концентрацією уваги на складові операції, і нестабільними 

засобами розв'язання рухової задачі. Руховий навик – такий ступінь володіння технікою рухової дії, при 

якій управління рухами відбувається автоматизовано, і дії відрізняються високою надійністю. 

Обґрунтовано теоретико-методичні принципи підвищення фізичної підготовленості студентів і 

курсантів спеціальними фізичними вправами, перелічено види фізичних вправ. 

Ключові слова: бойовий хортинг, фізичне виховання, студенти, курсанти, спортивна підготовка, 

спортсмени бойового хортингу, фізичні якості, фізична вправа, прийом сутички, двобій, фізичне 

навантаження, адаптація, система тренувань, бойова готовність, спорт, фізична культура, навчання, 

методика виховання, тренер, національний вид спорту, сила, витривалість, гнучкість, швидкість, 

спритність, рухова активність. 
 

Актуальність наукового дослідження. Поняття «система фізичного виховання» відображає 

в цілому історично певний тип соціальної практики фізичного виховання, доцільно 

упорядковану сукупність її вихідних засад та форм організації, що залежать від умов конкретної 

суспільної формації [7–15]. 

У сукупності з визначальними її положеннями система фізичного виховання студентів і 

курсантів – спортсменів бойового хортингу характеризується: 

ідеологічними основами, вираженими в її соціальних цільових установках, принципах та 

інших відправних ідеях, які продиктовані потребами всього суспільства; 

теоретико-методичними основами, які у розвиненому вигляді представляють собою цілісну 

концепцію, яка об'єднує науково-практичні знання про закономірності, правила, засоби і методи 

фізичного виховання студентів і курсантів засобами бойового хортингу; 

програмно-нормативними засадами, тобто програмним матеріалом, відібраним і 

систематизованим відповідно до цільових установок і прийнятої концепції та нормативами, 

встановленими в якості критеріїв фізичної підготовленості студентів і курсантів, яка повинна 

бути досягнута у результаті їхнього фізичного виховання; 

тим, як всі ці вихідні основи закріплені організаційно і реалізуються в діяльності організацій і 

установ, що безпосередньо здійснюють і контролюють процес фізичного виховання студентів і 

курсантів у закладах вищої освіти, і у суспільстві, загалом. 

Виклад основного матеріалу. Напочатку дослідження можна зазначити, що систему 

фізичного виховання студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу характеризують не 

стільки окремі явища практики фізичного виховання здобувачів вищої освіти, скільки її загальна 
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впорядкованість, і те, на яких вихідних системоутворювальних засадах забезпечується її 

упорядкування, організованість і цілеспрямованість у рамках конкретної суспільної формації [3; 

4; 27]. 

Спільними принципами, на яких ґрунтується сучасна система фізичного виховання студентів 

і курсантів – спортсменів бойового хортингу, є: 

принцип всебічного гармонійного розвитку особистості; 

принцип зв'язку фізичного виховання з трудовою й оборонною практикою; 

принцип оздоровчої спрямованості. 

Основні поняття 

Методичні принципи – основні методичні закономірності педагогічного процесу, які 

виражають основні вимоги до побудови, змісту та організації навчально-тренувального процесу 

студентів і курсантів у системі бойового хортингу. 

Методи фізичного виховання – способи досягнення поставленої мети, певним чином 

упорядкована діяльність. Основні методи умовно діляться на три групи: словесні, наочні і 

практичні. 

Фізичні якості – окремі якісні сторони рухових можливостей студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу. Основними фізичними якостями є: сила, швидкість, 

витривалість, спритність, гнучкість. 

Загальна фізична підготовка – процес вдосконалення фізичних якостей, спрямований на 

всебічний фізичний розвиток студентів і курсантів засобами бойового хортингу. 

Спеціальна фізична підготовка спортсмена бойового хортингу – процес, який забезпечує 

розвиток фізичних якостей і формування рухових умінь і навичок, специфічних лише для 

бойового хортингу [1; 2]. 

Спортивна підготовка студентів і курсантів – тривалий педагогічний процес, спрямований на 

використання всієї сукупності тренувальних і позатренувальних засобів, методів, умов, за 

допомогою яких забезпечується необхідний ступінь готовності до спортивних досягнень. 

Зони інтенсивності фізичних навантажень студентів і курсантів – спортсменів бойового 

хортингу умовно характеризуються величинами частоти серцевих скорочень і діляться на малу, 

середню, велику і граничну інтенсивність фізичного навантаження. 

Рухове вміння – такий ступінь володіння технікою дії, який відрізняється підвищеною 

концентрацією уваги на складові операції, і нестабільними засобами розв'язання рухового 

завдання. 

Рухова навичка – такий ступінь володіння технікою рухової дії, при якому управління рухами 

відбувається автоматизовано, і дії відрізняються високою надійністю. 

Методичні принципи фізичного виховання студентів і курсантів – спортсменів бойового 

хортингу 

Під методичними принципами фізичного виховання студентів і курсантів – спортсменів 

бойового хортингу розуміються основні методичні закономірності педагогічного процесу, які 

виражають основні вимоги до побудови, змісту та організації навчально-тренувального процесу. 

Методичні принципи фізичного виховання збігаються із загальнодидактичними. Фізичне 

виховання студентів і курсантів у процесі занять бойовим хортингом – один із видів 

педагогічного процесу, і на нього поширюються загальні принципи педагогіки: принцип 

свідомості і активності, наочності, доступності, систематичності та динамічності [16–22]. 

Принцип свідомості та активності. Найбільшого успіху при заняттях бойовим хортингом 

можна досягти при свідомому, зацікавленому відношенні студентів і курсантів – спортсменів 

бойового хортингу. Цьому буде сприяти формування осмисленого ставлення і стійкого інтересу 

до занять бойовим хортингом. Викладач закладу вищої освіти має чітко визначити мету занять, 

довести до свідомості студентів і курсантів не тільки те, що і як треба виконувати, але і чому 

пропонується саме ця, а не інша вправа. Наслідком свідомого ставлення до фізичних вправ при 

підборі захоплюючого матеріалу і оптимальній організації занять повинна стати активність 

студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу, яка виявляється в ініціативності, 

самостійності та творчому відношенні до справи. 

Принцип наочності. Наочність навчання і виховання пропонує як широке використання 

зорових відчуттів, сприйнять, образів, так і постійну опору на свідоцтва органів почуттів, 

завдячуючи яким досягається безпосередній контакт з дійсністю [36–41]. 
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Для реалізації цього принципу на практиці застосовуються: показ рухової дії тренером з 

бойового хортингу; демонстрація наочних посібників; кінофільми; звукова і світлова 

сигналізації. 

Принцип доступності. Педагог виходить з обліку особливостей студентів і курсантів – 

спортсменів бойового хортингу (стать, фізичний розвиток і підготовленість) і посильності 

запропонованих завдань. Прогрес у розвитку фізичних якостей учасників занять з бойового 

хортингу можливий лише при певному навантаженні (в межах розумного), здатному 

стимулювати ці процеси. Однак при цьому важливо не перевищити міру розумного, щоб не 

нашкодити здоров'ю студентів і курсантів. Разом з тим принцип доступності не означає, що 

фізичні вправи і навантаження повинні бути спрощеними і гранично елементарними. 

Принцип систематичності. Даний принцип має на увазі, передусім, регулярність занять і 

системне чергування навантажень і відпочинку. Ефективною може бути лише така система, яка 

забезпечує постійний взаємозв'язок між окремими заняттями. Невеликі навантаження чи тривалі 

інтервали відпочинку між заняттями не доводять до розвитку тренованості. Занадто великі 

навантаження і короткі інтервали відпочинку між заняттями можуть призвести до перевищення 

адаптаційних можливостей організму і до стану перетренованості. Принцип систематичності під 

час проведення навчально-тренувальних занять багато в чому забезпечує спадкоємність і 

послідовність в освоєнні навчального матеріалу, а також безперервність навчально-

тренувального процесу при оптимальному чергуванні навантажень і відпочинку. 

Принцип динамічності. В основі цього принципу лежить постійне, але поступове 

підвищення вимог до студентів і курсантів – спортсменів бойового хортингу. Це стосується 

фізичного навантаження і складності рухових дій. Тільки в цьому випадку може бути прогрес у 

розвитку фізичних якостей і вдосконаленні техніки рухів. Відповідна реакція на стандартне 

навантаження з боку організму не залишається незмінною. Під впливом звичного навантаження 

відбувається адаптація, що дозволяє організму виконати ту ж роботу з меншою напругою. 

Методи фізичного виховання спортсменів бойового хортингу 

Для вирішення завдань фізичного виховання використовуються методи строго 

регламентованої вправи, ігровий метод, змагальний метод і метод словесного і сенсорного 

впливу [5; 6]. 

Метод строго регламентованої вправи. До цієї групи, відносяться: метод цілісної чи 

розчленованої вправи; методи повторної, рівномірної, змінної, інтервальної вправи. 

Суть методу цілісної вправи полягає в тому, що розучувана вправа виконується в цілому, 

тобто техніку руху вивчають відразу після показу і пояснення найпростіших вправ, які не можна 

розчленувати. 

Метод розчленованої вправи передбачає розчленовування складної технічної дії і 

розучування її за частинами. 

За характером м'язової роботи фізичні навантаження можуть бути стандартними і змінними. 

При застосуванні вправ зі стандартним навантаженням розрізняють метод рівномірної 

вправи, при якому фізична вправа виконується безперервно протягом тривалого часу з 

постійною інтенсивністю (наприклад, тривалий рівномірний біг); і метод повторної вправи, який 

характеризується багаторазовим виконанням вправи з певним інтервалом відпочинку, протягом 

якого досить повно відновлюється працездатність. 

У вправах зі змінними навантаженнями застосовуються методи інтервальної вправи, які 

характеризуються багаторазовим повторенням вправ через певні інтервали відпочинку. 

Відмітною рисою цього методу є те, що тренувальним ефектом володіють також інтервали 

відпочинку. Тобто, кожне нове навантаження дається в стадії неповного відновлення [23]. 

Ігровий метод. Основу ігрового методу становить ігрова рухова діяльність, певним чином 

упорядкована. Ігровий метод не обов'язково пов'язаний з будь-якими загальноприйнятими 

іграми (баскетбол, хокей тощо). 

Ознаки ігрового методу: яскраво виражені елементи суперництва та емоційності в ігрових 

діях; мінливість умов ведення боротьби, умов виконання рухів; високі вимоги до творчої 

ініціативи в рухах; відсутність суворої регламентації у характері рухів і їх напрямку; 

комплексний прояв різноманітних рухових навичок і якостей. 

Змагальний метод. Основу змагального методу складає стимулювання і активізація 

діяльності студентів і курсантів у процесі занять бойовим хортингом з налаштуванням на 

перемогу або досягнення максимального результату. 
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Основна визначальна риса змагального методу – співставлення сил в умовах суперництва, 

боротьби за першість чи високе досягнення. Змагальний метод може виступати як самостійна 

форма організації занять (офіційні змагання, контрольно-залікові тощо) і як спосіб 

стимулювання інтересу до занять при виконанні окремих вправ – хто краще? Хто вище? Хто 

швидше? Змагальна обстановка призводить до суттєвої зміни функціонального стану людини – 

відбувається налаштування на новий, більш високий рівень рухової активності, велика 

мобілізація ресурсів організму. Все це сприяє виведенню організму на новий, більш високий 

функціональний рівень і підвищує тренувальний ефект від фізичних вправ. Застосовувати цей 

метод необхідно після спеціальної попередньої підготовки [24–26]. 

Метод словесного і сенсорного впливу. Основу даного методу складають широке 

використання слова і чуттєвої інформації. 

За допомогою слова можна повідомляти необхідні знання, поставити завдання, керувати 

процесом виконання завдань, аналізувати і оцінювати результати. 

У навчально-тренувальному процесі слово може бути використано і виражена у формі: 

розповіді, бесіди, пояснення (передача знань); 

вказівок, команд (вплив словом з метою управління діяльністю учнів); 

словесної оцінки, розбору, зауважень (аналізується і оцінюється діяльність спортсменів 

бойового хортингу). 

За допомогою сенсорних впливів забезпечується наочність. Результатом цього є не тільки 

візуальне сприйняття, а й слухові і м'язові відчуття. Вони реалізуються в формі: 

показу самих вправ (створюється цілісне уявлення про зміст рухової дії); 

демонстрації наочних посібників (з допомогою відеозаписів, різних муляжів, різноманітних 

схем, малюнків, на яких можна створити зорове уявлення про розучуваний рух). 

Основи навчання рухам 

Процес навчання руховій дії включає три етапи: 

ознайомлення, початкове розучування руху; 

поглиблене деталізоване розучування руху, формування рухового вміння; 

формування рухової навички. 

Як рухові вміння, так і рухові навички представляють собою певні функціональні утворення 

(своєрідні форми управління рухами), які виникають в процесі і в результаті освоєння рухових 

дій [27–35]. Разом з тим рухове вміння і руховий навик мають істотні відмінності, що 

випливають насамперед з характеру управління рухами і виражаються в неоднаковому ступені 

володіння студентами і курсантами руховою дією. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що уміння студентів і курсантів закладів 

вищої освіти виконувати певну рухову дію бойового хортингу виникає на основі необхідного 

мінімуму знань про техніку її виконання, попереднього рухового досвіду і загальної фізичної 

підготовленості, що напрацьована завдяки спробам свідомо побудувати деяку систему рухів. У 

процесі виникнення вміння відбувається постійний пошук адекватного способу виконання дії за 

провідної ролі свідомості в управлінні рухами. Це і визначає сутність рухового уміння. Рухове 

вміння характеризується таким ступенем володіння технікою дії, який відрізняється підвищеною 

концентрацією уваги на складові операції, і нестабільними засобами рішення рухового завдання. 

За результатами дослідження зрозуміло, що у процесі багаторазового повторення студентами 

і курсантами кожної рухової дії бойового хортингу, операції, що входять до її складу, стають все 

більш звичними, координаційні механізми дії поступово автоматизуються і рухове вміння 

переходить у навичку. Його головною відмітною рисою є автоматизоване управління рухами. 

Разом з тим для навику характерна злитість рухів і надійність. Отже, руховий навик можна 

охарактеризувати як таку ступінь володіння технікою дії, при якому управління рухами 

відбувається, автоматизовано і дії відрізняються високою надійністю. 

Перспективи подальшого дослідження. Перспективи подальшого дослідження щодо 

фізичного виховання студентів і курсантів засобами бойового хортингу полягатиме у розробці 

навчально-тренувальних програм з бойового хостингу для закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та програми позааудиторної роботи. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Бадьора С. М. Бойовий хортинг у впровадженні науково-методичної літератури з рекреації і фізичної 

реабілітації спортсменами підліткового та студентського віку / С. М. Бадьора, Е. А. Єрьоменко, М. В. Тимчик, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 190–199. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 56  

2. Бойко В. Ф. Бойовий хортинг та психологічні особливості підготовки спортсменів / В. Ф. Бойко, 

З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 46–55. 

3. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, 

З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 104–112. 

4. Болтівець С. І. Бойовий хортинг як засіб виховання справедливості в молодших школярів у процесі 

гурткових занять / С. І. Болтівець, Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 148–

160. 

5. Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг – система національно-патріотичного виховання дітей та молоді / 

О. А. Бухтіяров, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 61–70. 

6. Діхтяренко З. М. Бойовий хортинг та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів 

молодшого шкільного віку / З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 6–18. 

7. Діхтяренко З. М. Бойовий хортинг у комплексі навчально-виховних засобів загальноосвітньої школи / 

З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 6–21. 

8. Ерёменко Э. А. Воспитание настойчивости у детей 6–7 лет в процессе занятий хортингом / 

Э. А. Ерёменко // Сибирский педагогический журнал : научное периодическое издание. Новосибирск, 2013. № 6. 

С. 209–213. 

9. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб оптимізації функціональної підготовки студентів і курсантів 

спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – 

С. 19–33. 

10. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Едуард Анатолійович Єрьоменко. – К., 2016. – 222 с. 

11. Єрьоменко Е. А. Виховний потенціал та філософська основа бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 147–157. 

12. Єрьоменко Е. А. Військово-патріотична програма і прикладний хортинг / Е. А. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2014. – Вип. 1. – 

С. 10–19. 

13. Єрьоменко Е. А. Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за 

результатами даних ехокардіографії / Е. Єрьоменко, В. Чибісов, О. Говоруха, Ю. Рейдерман // Теорія і методика 

хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 92–103. 

14. Єрьоменко Е. А. Всесвітнє українське земляцтво та діаспора у сприянні розвитку бойового хортингу 

/ Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 56–79. 

15. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді 

засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : 

зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 10 (80) 16. – С. 38–44. 

16. Єрьоменко Е. А. Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у процесі 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. 

наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 112–121. 

17. Єрьоменко Е. А. Морально-психологічне супроводження спортсменів бойового хортингу в стресових 

ситуаціях у процесі змагань / Е. А. Єрьоменко, Т. Є. Федорченко, З. М. Діхтяренко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – 

С. 139–146. 

18. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи «хортинг» для учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 268 с. 

19. Єрьоменко Е. А. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Хортинг-Патріот» як форма 

національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України. Теорія 

і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2015. Вип. 4. 

С. 163–185. 

20. Єрьоменко Е. А. Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу: 

методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 87 с. 

21. Єрьоменко Е. А. Силова підготовка школярів 14–17 років на уроках фізичної культури з елементами 

бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, С. І. Болтівець, І. В. Суліма, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 158–

165. 

22. Єрьоменко Е. А. Система фізичного виховання спортсменів бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 187–205. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 57  

23. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 

227 с. 

24. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2017. 440 с. 

25. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді на заняттях 

хортингом у навчальних закладах / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 6. – С. 115–123. 

26. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Е. А. Єрьоменко. 

– К. : Паливода А. В., 2010. – 108 с. 

27. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Робоча програма та методичні плани навчально-тренувальної роботи для 

громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів, груп різних форм 

власності / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во України у справах сім’ї молоді та спорту, Українська федерація хортингу. 

– К. : ВГО «Українська Федерація Хортингу», 2011. – 40 с. 

28. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е.А. Єрьоменко. – К. : 

Паливода А. В., 2014. – 1064 с. 

29. Зубалій Н. П. Психологічні та соціальні основи виховання особистості у системі бойового хортингу / 

Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 122–129. 

30. Івашковський В. В. Психомоторика та психо-фізіологічні особливості підготовки спортсменів бойового 

хортингу / В. В. Івашковський, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 130–138. 

31. Литвиненко А. М. Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку 

/ А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко, О. І. Остапенко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 214–222. 

32. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу 

(проект) / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика 

хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 5. – С. 17–34. 

33. Остапенко О. І. Бойовий хортинг як засіб формування в школярів фізичних здібностей як основи 

тверезого способу життя в майбутній життєдіяльності / О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, Е. А. Єрьоменко, 

М. В. Тимчик // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 166–172. 

34. Острянська О. А. Бойовий хортинг у впровадженні творчих здобутків передового регіонального 

педагогічного досвіду формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у театралізованій 

діяльності з використанням хортинг-ляльок / О. А. Острянська, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: 

зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 173–186. 

35. Петрочко Ж. В. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів / 

Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 34–45. 

36. Петрочко Ж. В. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / Ж. В. Петрочко, 

Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2016. – 544 с. 

37. Присяжнюк С. І. Бойовий хортинг та проблема активного відпочинку спортсменів у різні вікові періоди / 

С. І. Присяжнюк, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 206–218. 

38. Сичов С. О. Бойовий хортинг та особливості оптимізації управління атлетичним тренуванням у процесі 

спортивної діяльності / С. О. Сичов, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 219–225. 

39. Тимчик М. В. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / М. В. Тимчик, 

Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі. – Вип. 1. – К.: Педагогічна преса, 2014. – С. 38–41. 

40. Федорченко Т. Є. Бойовий хортинг як засіб національно-патріотичного виховання і фізичної підготовки 

школярів, студентської та курсантської молоді / Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 80–87. 

41. Savchenko, Anatoliy; Yeromenko, Eduard. Combat horting – educational practice for young people. Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць. К. : Паливода А. В. 2017. Вип. 8. С. 88–95. 

REFERENCES 
1. Badiora, S. М., Yeromenko, E. A., Tymchyk, M. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

vprovadzhenni naukovo-metodychnoi literatury z rekreatsii i fizychnoi reabilitatsii sportsmeniv pidlitkovoho ta 

studentskoho viku [Combat horting in the introduction of scientific and methodological literature on recreation and 

physical rehabilitation by adolescent and student athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 9 (pp. 190–199). Kyiv: Palyvoda A. V. 

2. Boyko, V. F., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta psykhologichni osoblyvosti 

pidgotovky sportsmeniv [Combat horting and psychological features of training athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 46–55). Kyiv: Palyvoda A. V. 

3. Boyko, V., Malynskyi, I., Yeromenko, E., & Dikhtiarenko, Z. (2017). Development of power qualities in 

students-hortingists. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 7 (pp. 104-112). Kyiv: Palyvoda A. V. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 58  

4. Boltivets, S. І., Yeromenko, E. A., Ostrianska, О. А., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng yak zasib 

vykhovannia spravedlyvosti v molodshykh shkoliariv u protsesi hurtkovykh zaniat [Combat horting as a means of 

educating justice in junior high school students in the process of group classes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 148–160). Kyiv: Palyvoda A. V. 

5. Bukhtiyarov, О. А., Yeromenko, E. A., Butok, О. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – systema 

natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditey ta molodi [Combat horting is a system of national-patriotic education of 

children and youth]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 61–70). Kyiv: Palyvoda A. V. 

6. Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta znachennia patriotychhykh tsinnostei u 

protsesi vykhovannia sportsmeniv molodshoho shkilnogo viku [Combat horting and the importance of patriotic values in 

the process of educating athletes of primary school age]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 

(pp. 6–18). Kyiv: Palyvoda A. V. 

7. Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2018). Boyovyi khortyng u kompleksi navchalno-vykhovnykh zasobiv 

zagalnoosvitnioi shkoly [Combat horting in the complex of educational means of secondary school]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 6–21). Kyiv: Palyvoda A. V. 

8. Yeromenko, E. А. (2013). Vospitanie nastoychivosti u detei 6–7 let v protsesse zaniatiy khortingom [Education 

of persistence in children of 6–7 years in the process of horting] Siberian Pedagogical Journal: scientific periodical. 

Novosibirsk. № 6. Р. 209–213. 

9. Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib optymizatsii funktsionalnoi pidgotovky studentiv I 

kursantiv spetsializovanykh zakladiv vyschoi osvity ta spivrobitnykiv pravookhoronnykh organiv [Combat horting as a 

means of optimizing the functional training of students and cadets of specialized higher education institutions and law 

enforcement officers]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 19–33). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

10. Yeromenko, E. А. (2016). Education of persistence in 6–7-year-old schoolchildren during horting training: PhD 

dissertation. Kyiv: Palyvoda A. V. 222 p. 

11. Yeromenko, E. A. (2017). Vykhovnyi potentsial ta filosofska osnova boyovogo khortyngu [Educational potential 

and philosophical basis of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 147–

157). Kyiv: Palyvoda A. V. 

12. Yeromenko, E. A. (2014). Viyskovо-patriotychna programa і prykladnyi khortyng [Military-patriotic program 

and applied horting] In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 1. (pp. 10–19). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

13. Yeromenko, E., Chybisov, V., Hovorukha, O., Reiderman, Y. (2015). Vplyv zdorovya na biomekhanichni 

pokaznyky sertsia sportmmeniv vyschoi kvalifikatsii za rezultatamy danykh ekhokardiografii [The impact of health on 

the biomechanical parameters of the heart of highly qualified athletes according to the results of echocardiography] In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 4. (pp. 92–103). Kyiv: Palyvoda A. V. 

14. Yeromenko, E. A. (2017). Vsesvitnie ukrainske zemliatstvo ta diaspora u spryianni rozvytku boyovogo 

khortyngu [World Ukrainian fellowship and diaspora in promoting the development of combat horting]. In Bekh, I. 

D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 56–79). Kyiv: Palyvoda A. V. 

15. Yeromenko, E. A. (2016). Zasady formuvannya tsinnostei zdorovogo zhyttya uchnivskoi ta studentskoi molodi 

zasobamy khortyngu [Principles of forming the values of a healthy life of pupils and students by means of horting] 

Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical 

problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing house of National 

Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 10 (80) 16. – P. 38–44. 

16. Yeromenko, E. A. (2017). Medyko-biologichni ta morfofunktsionalni osoblyvosti boyovogo khortyngu u protsesi 

vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovia studentiv [Medico-biological and morphofunctional features of combat 

horting in the process of educating physical culture and basics of student health]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 112–121). Kyiv: Palyvoda A. V. 

17. Yeromenko, E. A., Fedorchenko, T. Y., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Moralno-

psykhologichne suprovodzhennia sportsmeniv boyovogo khortyngu v stresovykh sytuatsiyakh u protsesi zmagan [Moral 

and psychological support of combat horting athletes in stressful situations during competitions]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 139–146). Kyiv: Palyvoda A. V. 

18. Yeromenko, E. A. (2012). Navchalna prohrama hurtkovoyi (sektsiynoyi) roboty «khortynh» dlya uchniv 1-11 

klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The curriculum of the circular (sectional) work «horting» for pupils of 

grades 1–11 of secondary schools]. – Kyiv: Palyvoda A. V. – p. 268. 

19. Yeromenko, E. А. (2012). Natsionalna dytiacho-yunatska viyskovo-sportyvna gra «Khortyng-Patriot» yak forma 

natsionalno-patriotychnogo ta fizychnoho vykhovannia uchniv zagalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrainy 

[National children's and youth military sports game «Horting-Patriot» as a form of national-patriotic and physical 

education of students of secondary schools of Ukraine]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 

4. (pp. 163–185). Kyiv: Palyvoda A. V. 

20. Yeromenko, Е. А. (2009). Рryntsypy vykonannia y metodyka vyvchennia bazovykh tekhnichnykh elementiv 

khortynhu [Principles of implementation and methodology of teaching the basic technical elements of horting]. Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

21. Yeromenko, E. A., Boltivets, S. І., Sulima, І. V., Yeromenko, V. E. (2017). Sylova pidgotovka shkoliariv 14–17 

rokiv na urokakh fizychnoi kultury z elementamy boyovogo khortyngu [Strength training of schoolchildren aged 14–17 

in physical education lessons with elements of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 8 (pp. 158–165). Kyiv: Palyvoda A. V. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 59  

22. Yeromenko, E. A. (2017). Systema fizychnoho vykhovannia sportsmeniv boyovogo khortyngu [The system of 

physical education of combat horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 

187–205). Kyiv: Palyvoda A. V. 

23. Yeromenko, E. A. (2009). Тrenuvannia v khortynhu [Training in Horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

24. Yeromenko, E. А. (2017). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi molodi zasobamy khortynhu 

[Formation of values of a healthy life of student's youth by means of horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. p. 440. 

25. Yeromenko, E. A. (2016). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi ta studenskoi molodi na 

zaniattiakh khortynhom u navchalnykh zakladakh [Formation of values of healthy life of schoolchildren and student 

youth at Horting classes in educational institutions]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu: Issue 6 (pp. 

115–123). Kyiv: Palyvoda A. V. 

26. Yeromenko, E. А. (2010). Khortyng. Navchalna prohrama dlya dytyacho-yunatskykh sportyvnykh shkil [Horting. 

Curriculum for children and youth sports schools] – Kyiv: Palyvoda A. V. – p 108. 

27. Yeromenko, E. А. (2011). Horting. Working program and methodical plans of educational and training work for 

public organizations of physical culture and sports direction and sports clubs, groups of different forms of ownership / 

Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, Ukrainian Horting Federation. Kyiv: NGO «Ukrainian Horting 

Federation». p. 40. 

28. Yeromenko, E. А. (2014). Khortynh – natsionalnyi vyd sportu Ukrainy [Horting – the national sport of Ukraine]. 

Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian]. 

29. Zubaliy, N. P., Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2017). Psykhologichni ta sotsialni osnovy 

vykhovannia osobystosti u systemi boyovogo khortyngu [Psychological and social bases of personality education in the 

system of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 122–129). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

30. Ivashkovskyi, V. V., Yeromenko, E. A. (2017). Psykhomotoryka ta psykho-fiziologichni osoblyvosti pidgotovky 

sportsmeniv boyovogo khortyngu [Psychomotor skills and psycho-physiological features of training of combat horting 

athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 130–138). Kyiv: Palyvoda A. V. 

31. Lytvynenko, А. М., Yeromenko, E. A., Ostapenko, О. І, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

metodytsi vdoskonalennia sylovykh yakostei sportsmeniv riznoho viku [Combat horting in the method of improving the 

strength of athletes of different ages]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 214–222). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

32. Orzhekhovska, V., Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., & Melnyk, O. (2016). Kontseptsiia 

natsionalnoi filosofii vykhovannia ditei ta molodi v Ukraini na zasadakh khortynhu (proekt) [The concept of national 

philosophy of education of children and youth in Ukraine on the basis of Horting (project)]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 5 (pp. 17–34). Kyiv: Palyvoda A. V. 

33. Ostapenko, О. І, Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Tymchyk, М. V. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib 

formuvannia v shkoliariv fizychnykh zdibnostei yak osnovy tverezogo sposobu zhyttia v maybutniy zhyttediyalnosti 

[Combat horting as a means of forming physical abilities in schoolchildren as the basis of a sober lifestyle in future life]. 

In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 166–172). Kyiv: Palyvoda A. V. 

34. Ostrianska, О. А., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng u vprovadzhenni tvorchykh zdobutkiv peredovogo 

regionalnogo pedagogichnogo dosvidu formuvannia u starshykh doshkilnykiv sotsialno-komunikatyvnykh umin u 

teatralizovaniy diyalnosti z vykorystanniam khortyng-lialiok [Combat horting in the implementation of creative 

achievements of advanced regional pedagogical experience in the formation of senior preschoolers' social and 

communicative skills in theatrical activities with the use of horting puppets]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 173–186). Kyiv: Palyvoda A. V. 

35. Petrochko, Zh. V., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia patriotyzmu u shkoliariv i 

studentiv [Combat horting as a means of educating patriotism in schoolchildren and students]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 34–45). Kyiv: Palyvoda A. V. 

36. Petrochko, Zh. V. & Yeromenko, E. A. (2016). Khortynh – shkola syly і tchesti yunoho ukraintsia [Horting is the 

school of power and honor of young Ukrainian]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

37. Prysiazhniuk, S. І., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta problema aktyvnogo vidpochynku 

sportsmeniv u rizni vikovi periody [Combat horting and the problem of active recreation of athletes at different ages]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 206–218). Kyiv: Palyvoda A. V. 

38. Sychov, S. О., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta osoblyvosti optymizatsii upravlinnia atletychnym 

trenuvanniam u protsesi sportyvnoi diyalnosti [Combat horting and features of optimization of athletic training 

management in the process of sports activity]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 219–

225). Kyiv: Palyvoda A. V. 

39. Tymchyk, M. V. & Yeromenko, E. A. (2014). Khortynh yak zasib vykhovannia napolehlyvosti u molodshykh 

shkoliariv [Horting as a means of educating persistence in primary schoolchildren]. In Fizychne vykhovannia v ridnii 

shkoli: Issue 1. Kyiv: Pedahohichna presa. 

40. Fedorchenko, T. Y., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Boyovyi khortyng yak 

zasib natsionalno-patriotychnoho vykhovannia i fizychnoi pidgotovky shkoliariv, studentskoi ta kursantskoi molodi [Combat 

horting as a means of national-patriotic education and physical training of schoolchildren, students and cadets]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 80–87). Kyiv: Palyvoda A. V. 

41. Savchenko, Anatoliy; Yeromenko, Eduard. (2017). Combat horting – educational practice for young people. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 88–95). Kyiv: Palyvoda A. V. 
 

 

 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 60  

Yeromenko Eduard, Chmeliuk Vasyl, Bila Victoria, Gryshchuk Victor 

University of the State Fiscal Service of Ukraine 

Combat horting in the system of physical education of students and cadets 
Abstract. The scientific article identifies the main factors of physical education of students and cadets – 

athletes of combat horting, engaged in sports sections of higher education, the nature and number of loads 

provided during the training of students and cadets for successful education of physical qualities: strength, speed, 

endurance, agility, flexibility. Methodical principles – the main methodological patterns of the pedagogical 

process, which express the basic requirements for the construction, content and organization of the training 

process in the system of combat horting. Methods of physical education – ways to achieve this goal, a certain 

orderly activity. The main methods are divided into three groups: verbal, visual and practical. Physical qualities 

are separate qualitative aspects of motor abilities of students and cadets – athletes of combat horting. General 

physical training – the process of improving physical qualities, aimed at the comprehensive physical development 

of the athlete. Special physical training is a process that ensures the development of physical qualities and the 

formation of motor skills specific only to combat horting. Sports training – a long pedagogical process aimed at 

using the whole set of training and non-training tools, methods, conditions, which provide the necessary degree of 

readiness for sports achievements. Zones of intensity of physical activity of athletes of combat horting are 

conditionally characterized by values of heart rate and are divided into small, average, big and maximum 

intensity of physical activity. Motor skill – a degree of mastery of the technique of action, which is characterized 

by increased concentration on the components of the operation, and unstable means of solving the motor problem. 

Motor skill – a degree of mastery of the technique of motor action, in which the control of movements is 

automated, and the actions are highly reliable. Theoretical and methodological principles of improving the 

physical fitness of students and cadets with special physical exercises are substantiated, the types of physical 

exercises are listed. 

Key words: combat horting, physical education, students, cadets, sports training, athletes of combat horting, 

physical qualities, physical exercise, reception of fight, duel, physical activity, adaptation, system of trainings, 

combat readiness, sports, physical culture, training, technique education, coach, national sport, strength, 

endurance, flexibility, speed, agility, motor activity. 
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Боевой хортинг в системе физического воспитания студентов и курсантов 
Аннотация. В научной статье определены основные факторы физического воспитания студентов и 

курсантов – спортсменов боевого хортинга, которые занимаются в спортивных секциях учреждений 

высшего образования, характер и количество нагрузок, предоставляемых во время тренировки 

студентов и курсантов для успешного воспитания физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. Методические принципы – основные методические закономерности педагогического 

процесса, выражающие основные требования к построению, содержанию и организации учебно-

тренировочного процесса в системе боевого хортинга. Методы физического воспитания – способы 

достижения поставленной цели, определенным образом упорядоченная деятельность. Основные методы 

условно делятся на три группы: словесные, наглядные и практические. Физические качества – отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей студентов и курсантов – спортсменов боевого 

хортинга. Общая физическая подготовка – процесс совершенствования физических качеств, 

направленный на всестороннее физическое развитие спортсмена. Специальная физическая подготовка – 

процесс, который обеспечивает развитие физических качеств и формирование двигательных умений и 

навыков, специфичных только для боевого хортинга. Спортивная подготовка – длительный 

педагогический процесс, направленный на использование всей совокупности тренировочных и 

внетренировочных средств, методов, условий, с помощью которых обеспечивается необходимая степень 

готовности к спортивным достижениям. Зоны интенсивности физических нагрузок спортсменов 

боевого хортинга условно характеризуются величинами частоты сердечных сокращений и делятся на 

малую, среднюю, большую и предельную интенсивность физической нагрузки. Двигательное умение – 

такая степень владения технического действия, которая отличается повышенной концентрацией 

внимания на составные операции и нестабильные способы решения двигательной задачи. Двигательный 

навык – такая степень владения техникой двигательного действия, при которой управление движениями 

происходит автоматизировано и действия отличаются высокой надежностью. Обоснованы теоретико-

методические принципы повышения физической подготовленности студентов и курсантов специальными 

физическими упражнениями, перечислены виды физических упражнений. 

Ключевые слова: боевой хортинг, физическое воспитание, студенты, курсанты, спортивная 

подготовка, спортсмены боевого хортинга, физические качества, физическое упражнение, прием 

схватки, поединок, физическая нагрузка, адаптация, система тренировок, боевая готовность, спорт, 

физическая культура, обучение, методика воспитания, тренер, национальный вид спорта, сила, 

выносливость, гибкость, скорость, ловкость, двигательная активность. 
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Зоя 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хортингу та реабілітації 

ННІСФБПР Університету ДФС України, старший науковий співробітник 

лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя ІПВ НАПН 

України, майстер спорту України з хортингу, академік міжнародної 

Академії культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ», голова 

науково-методичної колегії Національної федерації бойового хортингу 

України, член кафедри ЮНЕСКО «Превентивна освіта і соціальна 

політика», голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України» 

Єрьоменко  

Вероніка 

майстер спорту України з хортингу, студентка стоматологічного 

факультету Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця та військової кафедри Всеукраїнської військової 

медичної академії, студентка Навчально-наукового інституту спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної 

фіскальної служби України 

Єрьоменко  

Едуард 

кандидат педагогічних наук, професор кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України, член кафедри 

ЮНЕСКО «Превентивна освіта і соціальна політика», Заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України 

міжнародного класу, Заслужений тренер України, президент Всесвітньої 

федерації бойового хортингу, учасник бойових дій 
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Коломоєць 

Галина 

науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти МОН України, 

Президент Асоціації сімейно-спортивного хортингу, майстер спорту 

України з хортингу, тренер КПК «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою» 

Короткова 

Тетяна 

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри хортингу та 

реабілітації ННІСФБПР Університету ДФС України 

Литвиненко  

Андрій 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 

фізичного виховання Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

Остапенко 

Олександр 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 

проблем виховання НАПН України 

Острянська 

Олена  

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник 

лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України 

Параниця 

Сергій 

кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету державної фіскальної служби України, полковник 

податкової міліції, учасник бойових дій 

Полторацький 

Сергій 

начальник групи аналізу та впровадження досвіду відділу підготовки 

штабу Командування медичних сил, полковник Збройних Сил України, 

президент Національної федерації військово-прикладного хортингу 

України, майстер спорту України з хортингу, учасник бойових дій 

Присяжнюк 

Станіслав 

доктор педагогічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності та 

охорони праці Державного університету телекомунікацій 

Суліма  

Ігор 

генерал-майор Збройних Сил України, член Президії Національної федерації 

бойового хортингу України, учасник бойових дій 

Тимчик  

Микола 

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії фізичного 

розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН 

України, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету 

фізичного виховання і спорту НПУ імені М. П. Драгоманова, майстер спорту 

України з хортингу 

Федорченко 

Тетяна 

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 

проблем виховання НАПН України 

Чаплигін 

Василь 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 

фізичного виховання, спорту і здоров’я людини ННІ спеціальної фізичної 

і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної 

служби України 

Чмелюк 

Василь 

кандидат юридичних наук, проректор з питань підготовки кадрів 

податкової міліції – начальник Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України, полковник податкової міліції, 

учасник бойових дій 
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