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РОЗДІЛ 2. 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

ЯК НАЦІОНАЛЬНОГО ВИДУ СПОРТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ФІЛОСОФСЬКЕ І 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЯК ВИДУ БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА 

 

 
 

УДК 37.015.31:614:796.817–057.87(043.3) 

Єрьоменко Едуард 

Університет ДФС України 
 

ВИТОКИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ  

В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ 
 

Анотація. У статті розглядаються історичні етапи розвитку бойового хортингу за десять 
років існування, значення систематичних занять бойовим хортингом, як національного виду спорту 

України та складової здорового способу життя людей. У виданні надані історичні дані щодо 

проведення спортивних заходів з бойового хортингу, оздоровчих та загальнорозвивальних вправ, ігор, 
елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні поради щодо виховної 

роботи з учнями на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського 
народу. Наведено перелік основних видатних дат популяризації бойового хортингу та впровадження 

його у навчальний процес закладів освіти України, відмічені видатні спортсмени і тренери, які 

долучилися у різні часи до справи розвитку бойового хортингу в Україні та за кордоном, 
перераховані визначні події, організаційні заходи, що були проведені у різні часи. Стаття адресована 

фахівцям і любителям бойового хортингу, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного 

виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів 

фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму. 
Ключові слова: бойовий хортинг, історія, спорт, здоров’я, фізичні вправи, філософія, позитивний 

вплив, організм людини, спортивні змагання, поведінкова звичка людини, класифікація впливу 

фізичних вправ, бесіди, національний вид спорту, створення, заснування, офіційна реєстрація. 
 

Актуальність наукового дослідження. Витоки бойового хортингу та історія його 

розвитку пов’язані з історією розвитку бойових мистецтв України. Для того, щоб учням 

системи бойового хортингу навчатися і виховуватися системно і вдумливо, необхідно 

знати основні віхи розвитку, історію виду спорту, визначні дати і головні спортивні 

заходи з бойового хортингу, які сприяли ефективному і послідовному його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Бойовий хортинг – національний професійно-

прикладний вид спорту України. Це високе і відповідальне призначення. Його 

створенням на початку ХХІ століття можна вважати час впровадження у 2008 році в 

Україні та за кордоном засновником всієї системи хортингу Едуардом Єрьоменком нової 

для спортивного співтовариства, придуманої ним назви «Хортинг», правил змагань та 

системи підготовки спортсменів, які до цього часу у світі не застосовувалися [1; 3–12]. 

Тоді офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося за наказом зі знаковим 

номером – Наказ № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту до Дня 

Незалежності України від 21 серпня 2009 року. У цьому історичному наказі 

Міністерство рекомендувало засновнику хортингу Єрьоменку Е. А. розробити до 

20.08.2011 року: програму розвитку виду спорту в Україні на 4 роки; відповідні 

пропозиції до спортивної класифікації; правила проведення та суддівства змагань з виду 

спорту; методичні рекомендації щодо проведення та суддівства змагань; проводити 

всеукраїнські змагання, здійснювати заходи щодо подальшого розвитку виду спорту в 

Україні. 

На початку 2015 року Едуард Єрьоменко заявив про перспективні наміри заснування 

не просто єдиноборства, а виду спорту, який у майбутньому в Україні стане 

національним, і у січні 2015 року видав свою книгу – методичний посібник «Хортинг – 
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національний вид спорту України», яка у подальшому стала відома спеціалістам 

єдиноборств не тільки в Україні, а й в усьому світі [2; 13; 34]. 

Книга стала переможцем, зайняла перше місце на Всеукраїнському конкурсі наукових 

розробок України Національної академії педагогічних наук України 2015 року, який 

проводився у м. Києві, за підсумками якого автор посібника нагороджений золотою 

медаллю Академії наук України та VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2015». Книга-переможець отримала офіційний гриф Міністерства освіти і науки України 

«Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах», лист ІІТЗО МОН 

України № 14.1/12–Г–184 від 24.05.2013 р.). 

Заснування бойового хортингу. Ідея виникнення бойового хортингу, як комплексної 

системи самовдосконалення особистості та підготовки українських воїнів, заснованої на 

фізичному, морально-етичному і духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх 

народних традицій, що передавалися з покоління в покоління. Українську сучасну 

дитячо-юнацьку спортивно-прикладну систему «Бойовий хортинг», яка за короткий час 

існування прийняла масовий характер і набула популярності серед дітей та молоді, а 

також загального поширення серед населення на території України, отримала державну 

підтримку, а у подальшому реформувалася у національний професійно-прикладний вид 

спорту військовослужбовців та правоохоронців нашої держави, сьогодні розвиває і 

підтримує вся громадськість України. 

Розробка правил змагань з бойового хортингу, а також його кваліфікаційна система 

була спрямована на виключно природний винахід техніки самозахисту та спортивних 

прийомів одноборства, ініціатором якого виступив видатний спортсмен, неодноразовий 

чемпіон світу і Європи з єдиноборств, майстер спорту України міжнародного класу, 

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України 

Едуард Анатолійович Єрьоменко – випускник Дніпропетровського державного 

інституту фізичної культури і спорту, кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики, 

1995 рік (завідувач кафедри та тренер – Заслужений майстер спорту СРСР, дворазовий 

призер Олімпійських Ігор з боксу В. Г. Савченко) та Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України, народжений у м. Кам'янському 

(м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області на землях Придніпров’я, де 

споконвіку культивувалися та передавалися з покоління в покоління багаті народні 

бойові, культурні та оздоровчі традиції українського козацтва війська запорозького. 

В період навчання Е. А. Єрьоменка на юридичному факультеті Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка йому довелося навчатися у видатного 

історика-дослідника, завідувача кафедри історії України, доктора історичних наук, 

професора Володимира Івановича Сергійчука, який надав історичні дослідницькі 

матеріали щодо фізичної підготовки та військових тренувальних методик козацтва 

запорозького, зокрема історичної спадщини Придніпров’я, на землях якого і досі 

проживають етнічні нащадки мужніх і досконалих пращурів, представників козацтва, 

традиції яких закладені в основі зародження та існування вільних козацьких земель, 

духовним та силовим центром яких впродовж декількох століть була Запорозька Січ 

(о. Хортиця і навколишні землі Придніпров'я). 

Поглиблене вивчення даної теми славетної української історії зумовило надання як 

назви виду спорту, так і поширеного арсеналу технічних прийомів для застосування у 

системі самовдосконалення та спортивних сутичках бойового хортингу [14; 33]. 

Розвиток бойового хортингу в Україні. Плануючи розвиток бойового хортингу в 

Україні на початку літа 2019 року, ініціативна група тренерів і спортсменів з різних 

областей України підтримала ідею свого тренера і наставника Едуарда Єрьоменка щодо 

заснування національного професійно-прикладного виду спорту України – бойового 

хортингу. Після цього почалося заснування і офіційна реєстрація в державних органах 

регіональних та місцевих організацій бойового хортингу в багатьох населених пунктах 

України. 
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5 червня 2019 року з’явилася перша зареєстрована в Україні організація бойового 

хортингу а також перша в Україні офіційно зареєстрована обласна федерація 

бойового хортингу – Запорізька обласна федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 

43094029), і це дуже символічно, тому що історичне сакральне місце існування 

Запорозької Січі, самий великий острів на р. Дніпрі «о. Хортиця» знаходиться саме там. 

Керівником цієї організації став учень і послідовник Едуарда Єрьоменка, мешканець 

м. Запоріжжя, випускник кафедри фізичного виховання Запорізького національного 

університету, відомий спортсмен і майстер бойових мистецтв Свиридов Андрій 

Петрович. Першим віце-президентом організації став член президії майбутньої 

Національної федерації бойового хортингу України, засновник і президент Запорізької 

міської федерації бойового хортингу – першої в Україні зареєстрованої міської федерації 

бойового хортингу, Юрій Миколайович Пеньков, який і був ініціатором заснування 

Запорізької обласної федерації. 

5 червня 2019 року – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ, в 

результаті офіційної реєстрації Головним територіальним управлінням юстиції у 

Запорізькій області Міністерства юстиції України юридичної особи, першої в світі 

організації бойового хортингу – Громадської організації «Запорізька обласна федерація 

бойового хортингу», днем офіційного народження на запорозькій землі національного 

професійно-прикладного виду спорту України бойового хортингу можна вважати дату – 

05.06.2019 р. 

8 червня 2019 року, буквально через три дні після реєстрації Запорізької організації у 

м. Львові була зареєстрована Львівська обласна федерація бойового хортингу (код 

ЄДРПОУ 43098971) – друга зареєстрована в Україні організація бойового хортингу, 

а також друга в Україні офіційно зареєстрована обласна федерація бойового 

хортингу яку заснував і очолив педагог за фахом, мешканець м. Львова Кравчук Андрій 

Іванович. 

16 вересня 2019 року (дата видачі виписки про державну реєстрацію) у м. Дніпрі 

зареєстрована Дніпропетровська обласна федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 

38894351), президентом якої став майстер спорту України, мешканець м. Дніпра, 

випускник з червоним дипломом Придніпровської державної академії фізичної культури 

і спорту Бабурнич Сергій Антонович. Це третя зареєстрована в Україні організація 

бойового хортингу, яка народилася в Україні, а також третя в Україні офіційно 

зареєстрована обласна федерація бойового хортингу. 

27 вересня 2019 року у м. Кропивницькому була зареєстрована Кіровоградська 

обласна федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43254173), президентом якої став 

мешканець міста Кропивницького, учасник АТО та ветеран 3-го окремого полку 

спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, майстер спорту України 

Вєхтєв Валерій Валерійович. 

30 вересня 2019 року була перша в Україні офіційно зареєстрована міська 

федерація бойового хортингу – Запорізька міська федерація бойового хортингу (код 

ЄДРПОУ 42376706), президентом якої став відомий майстер бойових мистецтв, який 

проводить тренування у Хортицькому районі м. Запоріжжя, де територіально 

знаходиться острів Хортиця – колиска українського козацтва, мешканець м. Запоріжжя, 

суддя міжнародної категорії Пеньков Юрій Миколайович. 

30 вересня 2019 року на засіданні лабораторії фізичного розвитку та здорового 

способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України (протокол № 9 від 30.09.2019 р.) відбулося обговорення і остаточне визначення 

теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук Єрьоменка Едуарда Анатолійовича у такому формулюванні «Теоретико-методичні 

засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом». Науковий консультант здобувача – академік, доктор 



Теорія і методика хортингу. Випуск 11, 2019 

 58  

психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України Бех Іван Дмитрович. 

30 вересня 2019 року у м. Черкаси була зареєстрована Черкаська обласна федерація 

бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43257347), президентом якої став мешканець 

м. Черкаси, володар чорного поясу з бойового хортингу, суддя національної категорії 

Вознюк Михайло Григорович. 

11 жовтня 2019 року у м. Дніпрі була зареєстрована Дніпровська міська федерація 

бойового хортингу (код ЄДРПОУ 38752346). Це друга в Україні офіційно 

зареєстрована міська федерація бойового хортингу, керівником якої став і отримав 

виписку про державну реєстрацію учасник міжнародних семінарів з бойових мистецтв, 

чорний пояс з бойового хортингу, мешканець м. Дніпра Трубка Андрій Володимирович. 

23 жовтня 2019 року в науковому часописі Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

/Фізична культура і спорт/. Випуск 10 (118) 19 відбулася перша наукова згадка про 

бойовий хортинг і перша публікація наукової статті Єрьоменко Е. А. на тематику 

бойового хортингу «Виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі 

занять бойовим хортингом». 

4 листопада 2019 року відбулася ще одна значна подія у розвитку бойового хортингу 

в Україні, у столиці України м. Києві офіційно зареєстрована Київська міська 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 38777842). Це третя в Україні офіційно 

зареєстрована міська федерація бойового хортингу, президентом якої став киянин, на 

той час лікар швидкої допомоги Київської міської лікарні (за першою вищою освітою 

випускник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця), суддя 

міжнародної категорії, майстер спорту України, за другою освітою випускник 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тренер і керівник 

гуртка з бойового хортингу середньої загальноосвітньої школи № 3 Подільського району 

м. Києва Кібліцький Руслан Валерійович. 

4 листопада 2019 року у м. Луцьку була заснована і зареєстрована Волинська обласна 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 41013985), керівником якої став і отримав 

виписку про державну реєстрацію мешканець міста Луцька, випускник кафедри 

фізичного виховання Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, відомий майстер бойових мистецтв, володар чорного поясу, суддя 

міжнародної категорії, майстер спорту України П’ятіков Сергій Вікторович. 

На початку листопада 2019 року професійним дизайнером Світланою 

Володимирівною Єресовою, тренером за фахом, випускницею кафедри хортингу та 

реабілітації Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації Університету державної фіскальної служби України розроблена офіційна 

емблема Національної федерації бойового хортингу України, реєстрація якої 

планується після загальних зборів представників. 

5 листопада 2019 року у Дніпровському районі м. Києва засновано і зареєстровано 

Київський клуб бойового хортингу «Борець» (код ЄДРПОУ 43331760). Це перший в 

Україні офіційно зареєстрований клуб бойового хортингу. Його керівником став 

учитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи № 99 м. Києва, майстер 

спорту України, суддя національної категорії Близнюк Олександр Васильович. 

09–10 листопада 2019 року у м. Ірпені Київської області на базі кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України 

Едуард Єрьоменко проводить Перший всеукраїнський форум бойового хортингу. 

У заході прийняли участь відомі тренери, спортсмени, науковці і фахівці спорту з 

міст Києва, Ірпеня, Броварів, Василькова, Лубен, Луцька, Запоріжжя, Енергодара, 

Бердянська, Рівного, Клевані, Львова, Дніпра, Покрова, Кривого Рога, Одеси, Ужгорода, 

Черкас, Кропивницького, Олександрії, Новомиргорода, Гостомеля, Бучі, Олександрівки, 
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Дергачів, Харкова, Умані, а також декількох районних і селищних осередків бойового 

хортингу в Україні. 

На першому всеукраїнському форумі бойового хортингу під час засідання 

представників відкритим голосуванням було обрано Едуарда Єрьоменка президентом 

майбутньої Національної федерації бойового хортингу України, яку запланували 

зареєструвати у Міністерстві юстиції України, та сформовано перший календарний план 

спортивних заходів з бойового хортингу в Україні. 

За підсумками форуму були обрані голови профільних колегій та напрямів федерації: 

голова атестаційної колегії – Едуард Єрьоменко (м. Київ), голова суддівської колегії – 

Валерій Рибалко (м. Одеса), голова дисциплінарної колегії – Валерій Вєхтєв 

(м. Кропивницький), голова науково-методичної колегії – Зоя Діхтяренко (м. Ірпінь), 

голова навчально-спортивної колегії – Анатолій Ребрина (м. Хмельницький), керівник 

військово-прикладного напряму – Сергій Полторацький (м. Київ), керівник 

правоохоронного напряму – Борис Шаповалов (м. Київ). На форумі також відбулося 

перше в Україні вручення Едуардом Єрьоменком чорних поясів з бойового хортингу. 

Перші чорні пояси отримали: Олександр Гречаний (м. Київ), Сергій Бабурнич 

(м. Дніпро), Руслан Кібліцький (м. Київ), Валерій Рибалко (м. Одеса), Юрій Пеньков 

(м. Запоріжжя), Михайло Вознюк (м. Черкаси), Валерій Вєхтєв (м. Кропивницький), 

Андрій Кравчук (м. Львів), Михайло Куцкір (м. Ужгород), Денис Мірчев (м. Бердянськ), 

Іван Ільницький (м. Київ), Андрій Степанюк (м. Рівне), Олексій Митрофанов (м. Кривий 

Ріг), Лариса Гречана (м. Київ), Галина Найдьон-Ільницька (м. Київ), Анатолій Жгут 

(м. Фастів), Лідія Яценко (м. Київ), Міщенко Тарас (м. Покров), Вадим Малінкін 

(м. Ірпінь), Максим Андрусенко (м. Черкаси), Вадим Ніколаєв (м. Київ), Андрій Трубка 

(м. Дніпро). 

18 листопада 2019 року у м. Івано-Франківську була зареєстрована Івано-Франківська 

обласна федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43352864), президентом якої став 

працівник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, суддя 

національної категорії, майстер спорту України Демчук Сергій Романович. 

21 листопада 2019 року в науковому часописі Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 11 (119) 19 відбулася публікація другої 

наукової статті Єрьоменко Е. А. на тематику бойового хортингу «Значимість цінностей 

фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим 

хортингом». 

21 листопада 2019 року у м. Харкові була зареєстрована Харківська обласна 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43360456), президентом якої став 

мешканець Дергачівського району Харківської області, за фахом тренер, випускник 

кафедри хортингу та реабілітації Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України, 

учасник АТО Зуб Руслан Вадимович. 

22 листопада 2019 року у селі Вища Дубечня Вишгородського району Київської 

області з’явився другий в Україні офіційно зареєстрований клубу бойового 

хортингу, а також перший клубу бойового хортингу в Київській області – Київський 

обласний спортивний клуб бойового хортингу «ВОЛЯ» (код ЄДРПОУ 43363572), 

засновником і президентом якого став володар чорного поясу з бойового хортингу, за 

фахом тренер, випускник кафедри хортингу та реабілітації Навчально-наукового 

інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету 

державної фіскальної служби України Дорошенко Максим Миколайович. 

23 листопада 2019 року на спортивній базі початкової школи № 344 м. Києва 

відбулися перші в Україні спортивні змагання з бойового хортингу серед дітей та 

юнаків, в яких прийняло участь 65 спортсменів з різних секцій бойового хортингу 

м. Києва. Головним суддею змагань виступив учитель-методист фізичної культури 
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Київської інженерної гімназії, майстер спорту України, володар чорного поясу з 

бойового хортингу Гречаний Олександр Миколайович. Були присутні тренери з 

бойового хортингу: Ільницький Іван Романович, Ніколаєв Вадим Володимирович, 

Дорошенко Максим Миколайович, Гречана Лариса Олександрівна. 

24 листопада 2019 року, на наступний день після проведення першого змагання в 

м. Києві, у м. Запоріжжі на базі міського фізкультурно-оздоровчого комплексу відбулися 

другі в Україні спортивні змагання з бойового хортингу, було проведено Перший 

відкритий чемпіонат м. Запоріжжя з бойового хортингу, у якому взяло участь 

96 спортсменів з трьох міст Запорізької області: м. Запоріжжя, м. Молочанськ, 

м. Енергодар. Команди спортсменів представляли: м. Запоріжжя – Юрій Пеньков, 

м. Молочанськ – Артем Зіновьєв, м. Енергодар – Андрій Шишко. В загальнокомандному 

заліку 1 місце зайняла команда м. Запоріжжя («Олімпієць»), 2 місце – м. Молочанська, 

3 місце – м. Енергодара. 

26 листопада 2019 року у м. Ужгороді була зареєстрована Закарпатська обласна 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43366725), президентом якої став Куцкір 

Михайло Семенович. 

28 листопада 2019 року засновнику бойового хортингу Едуарду Єрьоменку було 

присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» 

(Указ Президента України від 28.11.2019 року № 868/2019, посвідчення: ПЗ № 017988). 

10 грудня 2019 року у м. Енергодарі Запорізької області була зареєстрована 

Енергодарська міська федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ – 43398935), 

президентом якої став Шишко Андрій Петрович. 

12 грудня 2019 року Едуардом Єрьоменком була впроваджена у систему загальної 

середньої освіти України навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–

11 класів закладів загальної середньої освіти, яка отримала гриф «Схвалено для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах» комісією із Захисту Вітчизни 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і 

науки України від 12.12.2019 року № 22.1/12-Г-1143). 

14 грудня 2019 року у м. Києві відбувся перший атестаційний семінар Київської 

міської федерації бойового хортингу та іспити на пояси з бойового хортингу під 

керівництвом Кібліцького Руслана Валерійовича. Чорні пояси з бойового хортингу 

отримали тренери м. Києва: Самоха Іван, Самоха Денис, Близнюк Олександр, Кассем 

Лейла. 

17 грудня 2019 року у м. Вишгороді Київської області була офіційно зареєстрована 

Вишгородська міська федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ – 43412535), 

президентом якої став Дорошенко Микита Максимович. 

18 грудня 2019 року у м. Тернополі була зареєстрована Тернопільська обласна 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ – 43414658), президентом якої став 

мешканець міста Тернополя, за фахом педагог, майстер спорту України Сибільов Артем 

Павлович. 

21 грудня 2019 року у м. Рівному була зареєстрована Рівненська обласна федерація 

бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43423421), президентом якої став Степанюк Андрій 

Володимирович. 

23 грудня 2019 року на засіданні кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби 

України (протокол № 12 від 23.12.2019 р.) було прийнято рішення про впровадження у 

навчальний процес для курсантів і студентів навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) денної форми 

навчання, галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна 

діяльність» спеціалізації: «Оперативно-тактичне забезпечення правоохоронної 
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діяльності», «Кримінальний аналіз», автором робочої програми якої виступив доцент 

кафедри, кандидат педагогічних наук Бадьора Сергій Миколайович. 

23 січня 2020 року у м. Новомиргород Кіровоградської області була зареєстрована 

перша в Україні районна федерація бойового хортингу – Новомиргородська районна 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ – 43466376), засновником і президентом 

якої став відомий майстер бойових мистецтв, суддя національної категорії Бабенко 

Олександр Григорович. 

25–26 січня 2020 року у м. Одесі відбувся Перший всеукраїнський суддівський 

семінар з бойового хортингу (керівник семінару – Рибалко Валерій Броніславович, 

м. Одеса), в якому взяли участь 50 суддів з м. Києва, Київської, Одеської, Закарпатської, 

Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей. 

28 січня 2020 року у смт. Онуфріївка Кіровоградської області була зареєстрована 

друга в Україні районна федерація бойового хортингу – Онуфріївська районна 

федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ – 43466376), засновником і президентом 

якої став член президії Кіровоградської обласної федерації бойового хортингу, суддя 

національної категорії Гога Володимир Іванович. 

30 січня 2020 року відбулося офіційне народження бойового хортингу, оскільки 

Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві Міністерства юстиції України 

була офіційно зареєстрована в м. Києві Громадська спілка «Національна федерації 

бойового хортингу України». Реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі 1506518. 

Код ЄДРПОУ – 43479233. Найменування іноземною мовою: «NATIONAL COMBAT 

HORTING FEDERATION OF UKRAINE». Місцезнаходження: 02081, м. Київ, 

Дарницький р-н, вул. Дніпровська набережна, 19. Засновники: Громадська організація 

«Дніпропетровська обласна федерація бойового хортингу»; Громадська організація 

«Київська міська федерація бойового хортингу»; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Легал Форс» Рі Груп». Керівництво: президент Едуард Єрьоменко; 

почесний президент Володимир Бова; перший віце-президент Олександр Гречаний; віце-

президент Іван Ільницький; віце-президент Сергій Бабурнич; віце-президент Руслан 

Кібліцький; віце-президент Володимир Масленніков; віце-президент Сергій П’ятіков; 

віце-президент Валерій Вєхтєв; віце-президент Сергій Карасевич; член президії Сергій 

Полторацький; член президії Ігор Суліма; член президії Володимир Шевчук; член 

президії Юрій Пеньков; член президії Борис Шаповалов; член президії Віктор Грищук; 

член президії Костянтин Кукушкін. 

Відповідно до статуту, Національна федерація бойового хортингу України є 

добровільним об'єднанням, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини 

та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, 

освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. Діяльність федерації має 

суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних 

форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими 

об’єднаннями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, 

громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства [15]. 

Головною метою Національної федерації бойового хортингу України є сприяння 

розвитку бойового хортингу як виду спорту та виховної системи, популяризації та 

підвищенню ролі фізичної культури і спорту, зміцненню здоров’я, досягненню високих 

спортивних результатів, популяризації здорового способу життя, вихованню морально-

етичних, вольових та інтелектуальних здібностей людей, спільній реалізації та захисту 

законних соціальних, економічних, освітніх, культурних, спортивних та інших інтересів 

своїх членів. 

Основними напрямами діяльності Національної федерації бойового хортингу України 

є: організація заходів для розвитку і популяризації бойового хортингу, в тому числі 

фестивалів, конкурсів, зльотів, конференцій; організація та проведення спортивних 
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змагань, тренерських і суддівських курсів, атестаційних семінарів, тренувальних зборів, 

таборів, шкіл, зльотів; сприяння розвитку міжнаціональних і міжнародних зв'язків, 

підтримка і забезпечення культурного обміну, вивчення історії, культури і традицій 

націй і народів; сприяння фізичному оздоровленню громадян, організація змістовного 

дозвілля та оздоровчих об'єднань для дітей, підлітків, молоді та дорослих; створення 

сприятливих умов для виявлення творчого потенціалу дітей та юнаків, надання 

матеріальної і фінансової підтримки талановитій молоді; фізичне, патріотичне, 

морально-етичне, екологічне, культурне виховання громадян; проведення екскурсій по 

рідному краю, сприяння спортивному та сімейному туризму і відпочинку; проведення 

конференцій, форумів, зустрічей, нарад, зборів, «круглих столів», семінарів для 

об'єднання зусиль громадян, спрямованих на досягнення своїх статутних цілей [28–32]. 

1 лютого 2020 року в смт Новомиргород Кіровоградської області пройшов Перший 

Кіровоградський відкритий обласний турнір з бойового хортингу «Кубок Воїна» серед 

дітей, молодших юнаків, юнаків, старших юнаків, кадетів, юніорів та дорослих, 

організатором якого виступив президент Новомиргородської районної федерації 

бойового хортингу Бабенко Олександр Григорович. 

7 лютого 2020 року Національна федерація бойового хортингу України уклала свій 

перший договір про спільну діяльність з кафедрою спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної 

фіскальної служби України (договір № 1 від 07.02.2020 р.). Перший договір підписали: 

президент федерації Едуард Анатолійович Єрьоменко та начальник кафедри, кандидат 

юридичних наук, підполковник податкової міліції, учасник бойових дій, майстер спорту 

України Віктор Леонідович Грищук. Цього ж дня 7 лютого 2020 року федерацією був 

укладений договір № 2 безпосередньо з Факультетом підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України, 

який підписав проректор університету з питань підготовки кадрів податкової міліції – 

начальник факультету, кандидат юридичних наук, полковник податкової міліції, учасник 

бойових дій Василь Васильович Чмелюк. 

11 лютого 2020 року у м. Вишгороді Київської області була зареєстрована Київська 

обласна федерація бойового хортингу (код ЄДРПОУ 43504442), президентом якої став 

мешканець м. Києва, учитель фізичної культури ЗОШ № 169 м. Києва, віце-президент 

Національної федерації бойового хортингу України, суддя міжнародної категорії 

Карасевич Сергій Анатолійович. 

15 лютого 2020 року у м. Ужгороді на базі Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «Падіюн» було проведено перші календарні змагання з 

бойового хортингу Національної федерації бойового хортингу України – 

Всеукраїнські змагання з бойового хортингу на честь загиблих воїнів під час війни в 

Афганістані 1979–1989 років. У змаганнях прийняли участь діти 6–7 років, молодші 

юнаки 8–9 років, юнаки 10–11 років, старші юнаки 12–13 років, кадети 14–15 років, 

юніори 16–17 років та дорослі 18 років і старше, разом 160 учасників з 9 областей 

України. 

21 лютого 2020 року за ініціативи голови науково-методичної колегії Національної 

федерації бойового хортингу України, кандидата педагогічних наук, майстра спорту 

України Діхтяренко Зої Михайлівни в науковому часописі Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 2 (122) 20 відбулася публікація наукової 

статті колективу авторів Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової 

підготовки та реабілітації Університету ДФС України Малинський І. Й., 

Діхтяренко З. М., Чаплигін В. П., Хоменко В. О., Коцюба С. Ю. на тематику бойового 

хортингу «Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного 

стресу учнівської та студентської молоді, курсантів». 
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22 лютого 2020 року у м. Рівному за ініціативи президента Рівненської обласної 

федерації бойового хортингу Степанюка Андрія Володимировича пройшов перший в 

історії атестаційний семінар з бойового хортингу під керівництвом Едуарда 

Єрьоменка, перший рівненський обласний семінар, в якому взяли участь тренери і 

спортсмени з м. Рівного та Рівненського району, Клевані та Оржіва. Особливі 

сертифікати-відзнаки національної федерації отримали інструктори: Юрій Шукалюк 

(м. Клевань), Михайло Дричик (м. Рівне) 

22 лютого 2020 року на каналі Бердянського телебачення Запорізької області та 

всесвітній мережі You Tube виходить програма «Моя професія – Тренер», яка розповідає 

про відомого тренера з бойового хортингу у м. Бердянську, майстра і володаря чорного 

поясу Мірчева Дениса Володимировича, а також про народжений в Україні вид спорту 

бойовий хортингу. 

7 березня 2020 року у м. Києві на базі загальноосвітньої школи № 3 Подільського 

району відбувся другий семінар з бойового хортингу під керівництвом Едуарда 

Єрьоменка, перший семінар з бойового хортингу київського регіону для інструкторів м. 

Києва та Київської області. Сертифікати на право викладання бойового хортингу 

отримали нові інструктори з міста Києва, а також Фастова, Борисполя, Вишгорода, 

Броварів, Ірпеня, Вищої Дубечні, Вишгородського, Бориспільського і Баришівського 

району Київської області. Особливі сертифікати-відзнаки національної федерації 

отримали інструктори: Олександр Гурський (м. Бориспіль), Микита Дорошенко 

(м. Вишгород), Вадим Малінкін (м. Ірпінь), Олександр Гречаний (м. Київ), Анатолій 

Жгут (м. Фастів), Михайло Шаповал (Вища Дубечня). 

Розвиток бойового хортингу у світі. 27 лютого 2020 року була зареєстрована в 

Україні Громадська організація «Всесвітня федерація бойового хортингу» – World 

Combat Horting Federation (код ЄДРПОУ 43536500), президентом якої було обрано 

Єрьоменка Едуарда Анатолійовича, а першим віце-президентом – Плеханова Віталія 

Валерійовича. З цього моменту в міжнародному спортивному співтоваристві бойовий 

хортинг розвиває Всесвітня федерація бойового хортингу, яка заснована в Україні, 

зареєстрована у м. Дрогобичі Львівської області з офісом у столиці України м. Києві. 

Вона є міжнародною організацією фізкультурно-спортивного спрямування, яка 

розвиває і культивує бойовий хортинг у світовій класифікації змішаних спортивних 

єдиноборств та професійно-прикладних бойових мистецтв. Основною метою федерації є 

здійснення комплексної програми популяризації бойового хортингу як самостійного 

виду спорту на міжнародній арені. У Міжнародних правилах змагань з бойового 

хортингу є декілька відокремлених різнопланових розділів змагань, основний із яких – 

«Рукопашна сутичка», що дає змогу охопити весь природний арсенал прийомів, які 

включені у спортивну змагальну програму [16; 27]. У календарному плані Всесвітньої 

федерації бойового хортингу кожного року плануються офіційні міжнародні змагання як 

серед дорослих, так і серед юнаків, кадетів, юніорів і молоді: чемпіонат світу, Кубок 

світу, чемпіонат Європи, Кубок Європи, відкриті міжнародні турніри. 

Популярність бойового хортингу у різних країнах світу поступово зростає. Країни, в 

яких найбільш динамічно розвивається цей вид спорту: Україна, Латвія, Словаччина, 

Польща, Молдова, Білорусь. Уже офіційно Міністерством юстиції Латвії зареєстрована у 

м. Даугавпілсі Федерація бойового хортингу Латвії, президентом якої є громадянин 

Латвії, відомий організатор спорту в країні Дмитро Кабаков. Ця робота щодо реєстрації 

федерацій бойового хортингу в інших країнах тільки розпочинається. Зокрема, в нашій 

країні планування міжнародних спортивних заходів з бойового хортингу здійснюється у 

співробітництві з Міністерством молоді та спорту України [17; 21–26]. 

Нині українська школа бойового хортингу вважається найсильнішою у світі. Вона 

набуває розвитку завдяки проведенню міжнародних конференцій, навчально-тренувальних 

семінарів, програми яких містять питання організації та проведення міжнародних змагань, 
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підвищення ефективності тренувального процесу, суддівської практики, підвищення 

кваліфікаційного рівня і майстерності спортсменів бойового хортингу. 

Таким чином, ми розглянули витоки, історію становлення і розвитку бойового 

хортингу, і нам вдалося з'ясувати, що для створення свого єдиноборства та 

впровадження його в різних країнах світу громадянин України Едуард Єрьоменко 

скористався знаннями, отриманими у процесі багаторічних тренувань і особистого 

змагального досвіду на чемпіонатах Європи і світу. 

Але, будучи сучасним фахівцем бойового мистецтва, військової і спортивної науки, 

засновник бойового хортингу ретельно вивчив сучасні реформаторські ідеї спорту 

вищих досягнень і багато в чому модернізував ці знання. По-перше, він зробив бойовий 

хортинг, об'єктом загального надбання, відкривши двері свого бойового мистецтва для 

всіх бажаючих [18; 20]. По-друге, Е. А. Єрьоменко ввів у бойовий хортинг філософську 

складову, тим самим поставивши його на один рівень з провідними видами єдиноборств 

у світі. Практично всі керівники шкіл бойового хортингу розглядають це мистецтво бою 

ще й як прикладну систему самооборони, адже у бойовому хортингу поєднані 

традиційні методи вивчення прийомів ведення сутички з ефективною системою 

фізичного і духовного виховання, що неодмінно призвело до прогресу та розвитку 

справи. Відтак, бойовий хортинг є представником нового напряму комплексного 

змішаного єдиноборства та професійно-прикладного виду спорту в світі. Однак, 

широкий арсенал дозволеної техніки сутички суттєво відрізняє цей вид спорту від інших 

завдяки розробленим правилам змагань, які раніше в світі не застосовувалися. 

Цей спортивний винахід залучає до змагань з бойового хортингу спортсменів із 

багатьох інших видів єдиноборств, чим обумовлює масовість учасників на спортивних 

заходах з бойового хортингу. Всесвітня федерація бойового хортингу сповідує відкрите 

конструктивне співробітництво з усіма, хто має інтерес у становленні бойового хортингу 

на міжнародній арені [19]. Бойовий хортинг продовжує активно розвиватися і 

впроваджувати свої передові методики підготовки спортсменів високого класу, які 

здатні гідно захищати спортивну честь України на міжнародній арені. В даний час у 

нашій країні йде бурхливе відродження бойових і культурних традицій нації. Окрім суто 

спортивної діяльності, Національна федерація бойового хортингу України сприяє 

утворенню культурних центрів у різних регіонах України для відтворення бойових 

звичаїв і духовних цінностей попередніх поколінь [40–44]. 

Відродився зараз громадський і науковий інтерес до історії української культури, 

методів підготовки кваліфікованих воїнів – захисників України, і це є закономірним. 

Бойова та культурна пам’ять народу, нації, країни, яку пропагує і розвиває система 

бойового хортингу – перша та необхідна умова саморуху українського суспільства, при 

якій молодому поколінню приходиться вчитися у старших воїнів гідно захищати свою 

землю усіма можливими способами. 

Висновки. Бойовий хортинг як бойове мистецтво – явище дуже складне, багатолике. 

У нього очевидна життєстійкість традиції, її незвичайна пристосованість до різних 

соціально-історичних і культурних умов, при незмінній привабливості для сучасної 

цивілізації. Проникаючи в інші країни, бойовий хортинг втрачає початкову цінність і 

відокремлює головні напрями: національну ідентичність українського одноборства, 

лікувально-оздоровчу гімнастику, прикладне єдиноборство і рукопашну сутичку на 

поразку ворога, адже, ці методики за кордоном України впровадити неможливо. 

Маючи на увазі цю глибинну культурологічну передумову життєздатності бойового 

хортингу як бойового мистецтва, можна виділити найбільш унікальні риси традиції. Як 

рід військової професії і системи рукопашного двобою, бойовий хортинг не є чимось 

винятковим. Безліч аналогів ми знаходимо в історії різних народів – у древніх єгиптян, 

скіфів, слов’ян, скандинавів та інших. А ось те, що бойовий хортинг підняв від рівня 

просто бойової техніки до рівня військового шляху, зіграло в розвитку цього виду 

бойових мистецтв вирішальну роль, і визначило його загальнокультурну цінність. 
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Ключову культуроутворювальну роль грає в цьому питанні саме виховний потенціал 

бойового хортингу. Його вплив виявився всепрониклим і проявився не тільки в 

світоглядних установках, а й в методах психологічної підготовки, в конкретних 

методиках навчання техніки і тактики рукопашного двобою на основі ефективних 

прийомів бойового хортингу. 

Школа бойового хортингу історично склалася як форма спільності, об'єднання, 

очолювана майстрами-вчителями. Тут існує певна ієрархія, яка визначається рівнем 

майстерності і духовної зрілості членів школи – майстер, старші та молодші учні. 

Витоки цієї ієрархії лежать в сімейно-родових підвалинах організації професійних 

бойових і спортивних об’єднань [35–39]. Особистісна основа навчання в бойовому 

хортингу, його внутрішня згуртованість і зовнішня автономність вимагають розробки 

особливої розгалуженої системи особистісно-професійного відбору учнів, контролю за 

процесом навчання і оцінки його результатів. Розмірковуючи сьогодні про аспекти 

життєздатності бойового хортингу як виду бойового мистецтва, обговорюючи 

перспективи розвитку цієї традиції, ми не можемо не замислюватися і про те, що саме і в 

якому відношенні прийнятно для наших сучасників і співвітчизників. Цілком очевидно, 

що норми і принципи давніх часів, та ще й іноземної національної культури, не можуть 

зберегтися без змін. Досить звернутися для цього до досвіду асиміляції бойового 

хортингу на сході та заході планети. У той же час будь-яка культурна спадщина вимагає 

дбайливого до себе ставлення. Важливо, відкидаючи хвилинне, зовнішнє, тимчасове, не 

упустити вічне, сутнісне, те, що має загальнолюдську цінність, адже бойовий хортинг 

втілює багаті традиції народів, які жили на землях слов'ян. 

У наші дні бойовий хортинг має таку класифікацію сучасних форм: масовий спорт, 

спеціалізовані методики підготовки, військові професійно-прикладні навички, засоби 

оздоровлення, методика виховання дітей та молоді тощо. Бойовий хортинг як масове 

бойове мистецтво, розглядається як народна фізична культура і оздоровча гімнастика 

для працюючих мас, підростаючого покоління і пенсіонерів. Спеціалізовані бойові 

практики бойового хортингу отримали розвиток у спортивних і медичних закладах 

вищої освіти, нововиявлених спортивних секціях і клубах. Військові спеціальні 

методики підготовки бойового хортингу визначаються, з одного боку, як ефективна 

система рукопашного двобою, з іншого – система підвищення особистісних якостей 

військовослужбовців. Під «іншими» розуміються форми, які можуть знайти 

застосування в самих широких областях сучасної діяльності людини: фундаментальні 

дослідження, історія тощо. 

Дзеркало об’єктивно відображає події, саме при цьому не змінюючись. Людина, 

дивлячись в нього, бачить не дзеркальну поверхню, а своє відображення. Так само 

майстер бойового хортингу: його характер, істинний образ є таємницею для абсолютної 

більшості оточуючих. Лише у справжнього майстра прийом дійсно виходить із серця. 

Так навчання бойового мистецтва звертається в передачу істинної традиції від учителя 

до учня.. Наставник бойового мистецтва – це живе втілення першозасновників школи, а 

школа забезпечує передачу того внутрішнього таємного знання, в яке присвячений 

вчитель бойового хортингу. Для передачі істинної традиції бойового мистецтва важливо, 

щоб між учителем і учнем встановилися взаємини глибокої співдовірливості – лише віра 

в учителя допоможе учневі реалізувати прийом, який він осягає. Завдяки вірі, учень 

ставиться зі щирою довірою до стилю, який він вивчає, до його істинності і цінності, що 

закладені в його мудрості. Неподільна віра в бойовий хортинг як стиль і вчителя задає 

напрям розвитку, і не дозволяє учневі зійти з істинного шляху. 

Перспективи подальшого дослідження. Наступна діяльність і подальша робота над 

визначенням основних етапів розвитку національного професійно-прикладного виду 

спорту України бойового хортингу у констатувальному, формувальному та 

контрольному експериментах буде конкретизована в результатах дослідження та 

опублікована в наукових фахових виданнях. 
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Yeromenko Eduard 
The origin and history of the development of combat horting in Ukraine and abroad 
Abstract. The article considers the historical stages of development of combat horting for ten years of 

existence, the importance of systematic training in combat horting as a national sport of Ukraine and a 
component of a healthy lifestyle. The publication provides historical data on sports activities in combat 

horting, health and general development exercises, games, elements of basic equipment, tactical training, as 

well as methodological advice on educational work with students based on sports, cultural, health and 
combat traditions of the Ukrainian people. The list of the main outstanding dates of popularization of 

combat horting and its introduction in educational process of educational institutions of Ukraine is resulted, 
the outstanding sportsmen and trainers who joined at different times in development of combat horting in 

Ukraine and abroad are noted, the outstanding events, the organizational actions which are carried out are 

listed. at different times. The article is addressed to specialists and fans of combat horting, physical 
education teachers and physical education teachers, heads of sports sections and clubs, coaches-teachers of 

secondary, vocational, out-of-school educational institutions, children's and youth sports schools, sports and 

health clubs, military national-patriotic direction. 
Key words: combat horting, history, sport, health, physical exercises, philosophy, positive influence, 

human body, sports competitions, human behavioral habit, classification of influence of physical exercises, 
conversations, national sport, creation, foundation, official registration. 

 

Ерёменко Эдуард 

Происхождение и история развития боевого хортинга в Украине и за рубежом 
Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы развития боевого хортинга за десять 

лет существования, значение систематических занятий боевым хортингом, как национальным видом 

спорта Украины и составляющей здорового образа жизни людей. В статье даны исторические данные о 

проведении спортивных мероприятий по боевому хортингу, оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, игр, элементов базовой техники, тактической подготовки, а также методические 

рекомендации по воспитательной работы с учащимися на основе спортивных, культурных, 

оздоровительных и боевых традиций украинского народа. Приведен перечень основных выдающихся дат 

популяризации боевого хортинга и внедрение его в учебный процесс учебных заведений Украины, 

отмечены выдающиеся спортсмены и тренеры, которые присоединились в разное время в дело развития 

боевого хортинга в Украине и за рубежом, перечислены выдающиеся события, организационные 

мероприятия, которые были проведены в разное время. Статья адресована специалистам и любителям 

боевого хортинга, учителям физической культуры и преподавателям физического воспитания, 

руководителям спортивных секций и кружков, тренерам-преподавателям общеобразовательных, 

профессионально-технических, внешкольных учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ, 

клубов физкультурно-оздоровительного, военно-спортивного и национально-патриотического 

направления. 

Ключевые слова: боевой хортинг, история, спорт, здоровье, физические упражнения, философия, 

положительное влияние, организм человека, спортивные соревнования, поведенческая привычка человека, 

классификация влияния физических упражнений, беседы, национальный вид спорта, создание, основание, 

официальная регистрация. 
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