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Анотація. У цій статті проаналізовано методи та форми роботи щодо формування 

специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів із застосуванням 

засобів сучасного національного виду спорту бойового хортингу та підходи до визначення сутності, 

змісту і завдань формування специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних 

органів. Визначено, що формування специфічних психічних властивостей співробітників 

правоохоронних органів є самостійним напрямом виховання морально-вольових якостей, 

психологічної стійкості співробітників, методологічною основою якого є концептуальні положення 

щодо розвитку специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів, 

виховання патріота і громадянина, формування у співробітників високої патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання свого конституційного обов’язку й відповідального 

ставлення до майбутньої служби у правоохоронних органах України та інших підрозділах і 

формуваннях з метою громадської безпеки, захисту суверенітету і територіальної цілісності 

України. 
 

Актуальність наукового дослідження. Професійними спеціалізованими сприйняттями в 

бойовому хортингу є: відчуття дистанції до суперника, відчуття положення суперника при 

захваті у стійці та партері тощо [1–11; 19–31]. Під час напрацювання даних відчуттів 

використовують метод контрастних завдань, суть якого полягає у проведенні навчальних 

сутичок з суперниками різного зросту, різної ваги та сили, зі зниженим тиском повітря (до 

90, 80, 70, 60 %), у виконанні технічних прийомів, які суттєво відрізняються за структурою 

дії: довгий–короткий захват, дальня–ближня дистанції тощо. 

Під час формування «відчуття суперника» важливими є організація термінової інформації 

про результативність руху, повне зосередження уваги співробітників правоохоронних 

органів на виконуваних діях, настанови на влучення ударами у найуразливіші місця на тілі 

суперника з урахуванням його стійки. Інші спеціалізовані сприйняття: «відчуття часу», 

«відчуття стійки» – є компонентами тактичного мислення. 

Виклад основного матеріалу. Успішність тактичної діяльності співробітників 

правоохоронних органів у процесі занять залежить від адекватного функціонування уваги. При 
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цьому велике значення має висока інтенсивність уваги, особливо у відповідальні, напружені 

моменти сутички, значний обсяг та широкий розподіл уваги.  

Увага відіграє особливу роль у захисних діях співробітника правоохоронних органів – 

спортсмена бойового хортингу. Протягом сутички інтенсивність уваги значно коливається. У 

зв'язку з цим великого значення набуває вміння своєчасно мобілізувати та розслабити увагу. Під 

час навчання тактики ведення сутички, вдосконаленні тактичної підготовки співробітників треба 

застосовувати спеціальні вправи з розвитку уваги [12]. 

Тактичне мислення співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового 

хортингу є однією з психічних якостей, що суттєво впливає на успішність рухової діяльності. 

Тактичне мислення обумовлене двома чинниками: 

адекватним і своєчасним вибором потрібної позиції в ситуації сутички, що пов'язана з 

розвитком «відчуття позиції» та «відчуття часу»; 

адекватним і своєчасним прийняттям рішення щодо проведення технічної дії (ударної чи 

кидкової атаки, блокування удару, контркидка). 

Для розвитку у співробітників правоохоронних органів тактичного мислення слід 

використовувати вправи, виконання яких потребує уваги та контролю за ситуацією: 

обмежений майданчик проведення сутички, навчальна сутичка з двома суперниками, сутичка 

із зав'язаними очима, гра у регбі двома м'ячами тощо. 

Класифікація вольових якостей співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу 

Воля до перемоги вважається однією з основних якостей, що виховує співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу. Але не тільки до перемоги над 

суперником у сутичці, а й до перемоги над собою, над своїми негативними якостями. Це 

досягається методиками тренування тіла та надбанням вольових якостей, притаманних 

бойовому мистецтву, що має глибоке історичне коріння та практичну виховну ознаку – 

психологію виду спорту бойового хортингу та філософію обраного життєвого шляху. 

В даному сенсі та направленості, згідно теорії і методики бойового хортингу, можна 

кваліфікувати вольові якості особистості співробітника. Своєрідність активності особистості 

втілюється саме у її вольових якостях. Вольові якості – це відносно стійкі, незалежні від 

конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень 

свідомої саморегуляції поведінки, її влади над собою. 

Індивідуальні особливості волі властиві окремим співробітником [13–18]. До позитивних 

якостей відносять такі якості, як наполегливість, цілеспрямованість, витримка, рішучість, 

сміливість, самостійність, ініціативність тощо. Якості, що характеризують слабкість волі 

особистості, визначаються такими поняттями, як безпринципність, безініціативність, 

нестриманість, боязкість, упертість тощо. 

Базальні вольові якості. Перелік позитивних і негативних вольових якостей дуже 

великий, тому розглянемо основні з них. Такі вольові якості, як енергійність, терплячість, 

витримку та сміливість відносять до базальних (первинних) вольових якостей особистості. 

Функціональні прояви цих якостей є односпрямованими регуляторними діями свідомості, що 

набирають форми вольового зусилля. 

Енергійність. Під енергійністю розуміють здатність вольовим зусиллям швидко піднімати 

активність до необхідного рівня. 

Терплячість визначають як уміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля 

інтенсивність роботи на заданому рівні за умов виникнення внутрішніх перешкод, 

наприклад: при втомі, поганому настрої, при незначних хворобливих проявах або небажанні 

тренуватися. 

Витримка – це здатність вольовим зусиллям швидко гальмувати, послаблювати, 

уповільнювати дії, почуття та думки, що заважають здійсненню прийнятого рішення. 

Сміливість – це здатність при виникненні небезпеки для життя, здоров'я чи престижу 

зберегти стійкість організації психічних функцій і не знизити якість діяльності. Інакше 
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кажучи, сміливість пов'язана з умінням протистояти страху і йти на виправданий ризик задля 

досягнення визначеної мети. 

Системні вольові якості. Прояви вольової регуляції особистості складні. Вони являють 

собою певні сполучення односпрямованих проявів свідомості. Системність вольових якостей 

пов'язана з широким спектром функціональних проявів різних сфер – вольової, емоційної, 

інтелектуальної. Такі вольові якості є вторинними, системними. Так, хоробрість включає в 

себе як складові: енергійність, рішучість, витримку та сміливість. 

Ціла низка вольових якостей особистості співробітника правоохоронних органів – 

спортсмена бойового хортингу є системними, наприклад: наполегливість, дисциплінованість, 

самостійність, цілеспрямованість, ініціативність, організованість [32–46]. При цьому 

важливо знати, що базальні (первинні) вольові якості становлять підґрунтя системних 

(вторинних) якостей, їх ядро. Низький рівень якихось базальних якостей дуже ускладнює 

утворення більш складних, системних вольових якостей. 

Цілеспрямованість полягає в умінні співробітника правоохоронних органів – спортсмена 

бойового хортингу, керуватися у своїх діях і вчинках загальними та стійкими цілями, 

зумовленими його твердими переконаннями. Цілеспрямована особистість завжди спирається 

на загальну, часто віддалену мету та підпорядковує їй свою конкретну мету. Така 

особистість добре знає, чого хоче досягти, і що їй робити. Ясність мети – в цьому полягає її 

гідність. 

Наполегливість – це вміння постійно і тривало добиватися мети, не знижуючи енергії в 

боротьбі з труднощами. Наполегливий спортсмен бойового хортингу, який працює 

співробітником правоохоронного органу, правильно оцінює обставини, знаходить у них те, 

що допомагає досягненню його мети. Така особистість здатна до тривалого та неослабного 

напруження енергії, неухильного руху до наміченої мети. 

Протилежними наполегливості проявами є впертість і негативізм, які свідчать про 

недоліки волі. Вперта людина відстоює свої хибні позиції, незважаючи на розумні доводи. 

Принциповість – це вміння співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового 

хортингу керуватись у своїх вчинках стійкими принципами, переконаннями в доцільності 

певних моральних норм поведінки, що регулюють взаємини між людьми. Принциповість 

виявляється в стійкій дисциплінованості поведінки, в правдивих, чуйних вчинках. 

Протилежні до цих якості має людина безпринципна. 

До вольових якостей, які найбільш характеризують силу волі співробітника 

правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу, належать самостійність та 

ініціативність. 

Самостійність – це вміння обходитись у своїх діях без чужої допомоги, а також уміння 

критично ставитися до чужих впливів, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів і 

переконань. Самостійність особистості виявляється в здатності за власним почином 

організовувати діяльність, ставити мету, в разі необхідності вносити у поведінку зміни. 

Самостійна особистість не чекає підказок, указівок від інших людей, активно відстоює власні 

погляди, може бути організатором, повести за собою людей до реалізації мети. 

Ініціативність – це вміння знаходити нові, нешаблонні рішення та засоби їх здійснення. 

Протилежними якостями є безініціативність і залежність. Безініціативна людина легко 

піддається впливу інших людей, їх дій, вчинків, власні рішення ставить під сумнів, не 

впевнена в їх правильності та необхідності. Особливо виразно ці якості виступають у формі 

навіювання. 

Однією з важливих вольових якостей співробітника правоохоронних органів – спортсмена 

бойового хортингу є його рішучість. 

Рішучість – це вміння приймати обдумані рішення, послідовно втілювати їх у життя. 

Нерішучість є проявом слабкості волі. Нерішуча людина схильна відкладати остаточне 

прийняття рішення чи без кінця його переглядати. 
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Воля спортсмена бойового хортингу, який працює співробітником правоохоронних 

органів, характеризується також його організованістю, що полягає в умінні спортсмена 

керуватись у своїй поведінці твердо наміченим планом.  

Ця якість вимагає вміння не тільки неухильно втілювати у життя свій план, а й виявляти 

необхідну гнучкість при зміні обставин дійсності. 

Можливі розлади складної вольової дії співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу 

Сукупність позитивних базальних і системних вольових якостей утворює силу волі 

співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу. Встановлено, що 

людям із сильною волею властивий високий рівень мотивації досягнення. 

Мотивація досягнення – це наполегливість у досягненні своєї мети, прагнення до 

поліпшення результатів, незадоволеність досягнутим, намагання добитися свого за будь-яку 

ціну [47–56]. Так, співробітники з високою потребою в досягненні завжди в пошуках 

ситуацій, де вони могли б перевірити свої можливості, впевнені в успішному завершенні 

справи, готові взяти на себе відповідальність, рішучі в екстремальних ситуаціях, не 

втрачають рівноваги в умовах змагання, виявляють велику наполегливість при подоланні 

зовнішніх або внутрішніх перешкод. 

Висвітлені негативні якості характеризують вольову слабкість людини. Крайній ступінь 

слабовілля людини перебуває за межами норм. До вагомих розладів складної вольової дії 

призводять абулія та апраксія. 

Абулія пов'язана з нездатністю прийняти необхідне рішення, діяти. Причини абулії 

полягають у порушенні динамічного співвідношення між корою великих півкуль і підкіркою. 

Нормальний вольовий акт передбачає оптимальну (не слабку і не сильну) імпульсивність. 

Якщо інтенсивність імпульсів низька, то вольовий акт неможливий. Так само і при 

завищеній імпульсивності, коли бажання дає миттєву розрядку в дії (як у стані афекту), тобто 

відсутнє свідоме врахування наслідків, обмірковування мети, унеможливлюється 

врівноваження мотивів – дія втрачає характер свідомої, вибіркової, вольової. 

Розуміючи необхідність виконувати розпорядження, хворий на абулію не може примусити 

себе це зробити. Для нього характерне підпорядкування в поведінці випадковим стимулам, 

що з'являються в полі його зору. Наприклад, така людина, побачивши клумбу квітів, починає 

їх зривати, хоча ніяких намірів щодо створення букета в неї не було і вона не знає, що 

робити з цими квітами. 

Апраксія – складне порушення цілеспрямованості дій, яке викликається локальними 

розладами лобних ділянок мозку. Вона виявляється у порушенні довільної регуляції рухів, 

дій і поведінки в цілому. Дії не підпорядковуються заданій програмі (програмі, що йде від 

лікаря до хворого), хоч у звичній конкретній ситуації такі дії можливі. 

Так, хворий міг висунути язика, щоб змочити губи, коли вони в нього пересохли, але не 

міг виконати такої дії на прохання лікаря. Інший міг користуватися ложкою та склянкою під 

час їжі, але без конкретної ситуації він ці дії не здатний виконувати, не може заплющити очі 

на прохання лікаря, хоча коли йому пропонують лягти спати, він це робить. Усі дії хворих на 

апраксію прикуті до конкретних, безпосередньо даних ситуацій, з яких вони не в змозі 

звільнитися. 

Формування морально-вольових якостей, емоційної стійкості 

Для формування певного рівня морально-вольових якостей та емоційної стійкості 

співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу потрібен 

насамперед особистий приклад інструктора та здійснення ряду спеціальних заходів, що 

складають розділ виховної роботи (лекції, бесіди, диспути). З іншого боку на це спрямований 

спеціально організований навчальний процес. 

Інструктору з бойового хортингу слід вводити у заняття вправи з напруженням м'язів, на 

досягнення швидкості рухів, високе напруження уваги, переборення негативних психічних 

станів (хвороба, стомлення) [57–71]. Такі вправи мають бути індивідуальними та груповими. 
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Підвищити емоційність і водночас інтенсивність вольових зусиль співробітника 

правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу допомагає ігровий та змагальний 

методи. У навчально-виховному процесі доцільно застосовувати спеціальні прийоми для 

виховання морально-вольових якостей, формування емоційної стійкості співробітників. 

1. Мобілізація сили співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового 

хортингу шляхом різних ввідних у конкретну фізичну вправу. 

Для підсилення даного прийому доцільно проводити серію вправ або навчальні сутички, 

даючи одному із суперників фору в одну, дві, три оцінки (декілька балів), що стимулює 

спортсмена до дії з максимальним напруженням сили незалежно від досягнутої переваги, 

тим самим найбільш якісно проводячи кінцівки сутичок. 

2. Використання в наступних навчальних сутичках співробітників, які відпочили. 

Для підвищення активності співробітника на тренуванні з бойового хортингу доцільно 

проводити заміну спаринг-партнера. Це виконують декілька разів протягом сутички. 

Постійно відбувається загострення ситуацій сутички, підвищення темпу, активності, 

швидкості. 

3. Створення умов, що максимально наближені до змагань. 

Усі заплановані завдання на заняттях групи мають виконуватися незалежно від обставин і 

погодних умов, створюючи помірні контрольовані труднощі для співробітників: заняття з 

помірними додатковими ускладнюючими умовами; сутичка у стані втоми, заняття на снігу, 

під дощем (виходячи з рівня підготовки учасників заняття); несподіване збільшення часу 

сутички, «необ'єктивне» суддівство тощо. 

4. Визначення проміжних завдань. 

Під час застосування цього прийому для досягнення визначеної головної мети послідовно 

протягом навчально-виховного процесу ставлять конкретне завдання, на виконання якого 

спрямовують зусилля співробітника. 

5. Повторні самонакази. 

Перебороти втому допомагає переконання щодо необхідності та своєї спроможності 

повністю виконати завдання інструктора з бойового хортингу. Чим помітнішою стає втома, 

тим більшого значення набувають повторні самонакази. В деякі моменти їх можна 

вимовляти вголос. 

Морально-вольова підготовка співробітників правоохоронних органів – спортсменів 

бойового хортингу. Якщо зустрічаються в сутичці на змаганні рівні за силою, технікою та 

спортивною майстерністю співробітники правоохоронних органів – спортсмени бойового 

хортингу, то переможе той з них, у кого сильніше воля, хто не боїться труднощів, хто 

наполегливіше, ініціативніше та сміливіше [72–86]. Недарма у підготовці співробітників 

вихованню вольових якостей: сміливості, наполегливості, впевненості, винахідливості 

надається не менше, якщо не більше значення, ніж розвитку фізичних якостей і техніко-

тактичній підготовці. 

Бойовим хортингом починають займатися люди абсолютно різні за віком, своїми 

фізичними даними та ступенем розвитку морально-вольових якостей. У навчально-

тренувальному процесі крім таких якостей як сила, витривалість та інші, розвиваються 

цілеспрямованість, ініціативність, рішучість, сміливість, уміння долати труднощі, що стоять 

на шляху до успіху. Розвиток вольових якостей, як і розвиток будь-якої іншої фізичної 

якості, ведеться також послідовно та поступово. Не можна стати сильним за короткий термін 

тренувань, не можна також стати раптом несподівано сміливим, якщо раніше співробітник 

сміливістю не відрізнявся. 

Виховання волі можливо тільки тоді, коли співробітник у житті та на тренуваннях 

постійно і наполегливо долає труднощі, що стоять перед ним. Вправи, технічні дії та їх 

проведення, завдання, що стоять перед співробітником для досягнення перемоги у сутичці, є 

одними з головних засобів виховання вольових якостей. Тільки те виховує і розвиває вольові 

якості, що вимагає вольових і фізичних напруг. 
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Сила вольових якостей, таких як цілеспрямованість, ініціативність, винахідливість, 

рішучість, сміливість, дисциплінованість багато в чому залежить від інтелектуального 

розвитку співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу. 

Співробітники з обмеженими інтересами не досягають повного використання всіх своїх 

можливостей у досягненні результату. 

Питанням розумового розвитку та культурного вдосконалення потрібно надавати 

великого значення. При цьому всякий прояв вольових зусиль має базуватися на реальних 

фізичних і технічних можливостях співробітників правоохоронних органів – спортсменів 

бойового хортингу. Прагнення зробити неможливе, до чого співробітник ще не 

підготовлений, принесе тільки шкоду вольовій підготовці. Ось чому ще не зміцнілому у 

психологічному та фізичному плані співробітнику не слід зловживати участю в змаганнях з 

бойового хортингу, де більшість суперників сильніші та досвідченіші за нього. Співробітник 

буде постійно відчувати їх перевагу і буде боятися виходити змагатися з ними. Боязкість 

поступово може перейти в боягузтво, і процес підготовки співробітника призупиниться 

надовго. 

Крім того, ступінь прояву вольових якостей залежить від мети, що стоїть перед 

співробітником правоохоронних органів – спортсменом бойового хортингу. Завдання 

перемогти не тільки заради себе, а заради своєї команди (при командному заліку), для її 

успіху, для слави своєї країни спонукає до прояву таких вольових зусиль, на які співробітник 

буває не здатний у звичайній обстановці, але тепер з успіхом виявляє себе як вольовий 

професіонал-правоохоронець і спортсмен бойового хортингу. 

Оптимізація спеціальної морально-вольової підготовленості співробітників 

правоохоронних органів як фундамент професійно-прикладної підготовки в бойовому 

хортингу 

Бойовий хортинг дає змогу співробітнику сформувати цілу низку моральних і вольових 

якостей. При цьому серед цілісності таких якостей, безперечно, домінуюче місце посідають 

якості вольові [87–94]. Воля виконує функції регулятора наполегливої і тривалої роботи в 

різних сферах життєдіяльності людини і відіграє істотну роль у становленні особистості. 

Завдяки вольовим якостям співробітники правоохоронних органів – спортсмени бойового 

хортингу можуть мобілізувати свої знання, вміння і сили для відносно тривалої і складної 

боротьби з труднощами, долати зовнішні та внутрішні перешкоди, що виникають у їхній 

діяльності на шляху досягнення поставлених цілей, реалізовуючи вольову 

цілеспрямованість. 

Прояв вольових якостей значною мірою залежить від: 

ступеня впевненості співробітника у досяжності мети; 

мотивації досягнення (прагнення до успіху); 

рівня домагань; 

наявності вольових зусиль на подолання труднощів. 

Воля до перемоги вважається однією з основних якостей, які виховує бойовий хортинг. 

Однак, не тільки до перемоги над суперником у сутичці, а й до перемоги над собою, над 

своїми негативними якостями. Це досягається методиками тренування тіла та надбанням 

інших вольових якостей. 

Чітку класифікацію вольових якостей впровадила Національна федерація бойового 

хортингу України (НФБХУ). За висновками науковців НФБХУ, такі вольові якості, як 

енергійність, терплячість, витримка та сміливість належать до первинних вольових якостей 

особистості співробітника. 

Зокрема, під енергійністю розуміють здатність завдяки вольовим зусиллям швидко 

піднімати активність співробітника до необхідного рівня. 

Терплячість визначають як уміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля 

інтенсивність роботи на заданому рівні за умов виникнення внутрішніх перешкод, наприклад 

при втомі, поганому настрої, незначних хворобливих проявах або небажанні тренуватися. 
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Витримка – це здатність швидко гальмувати, послаблювати, уповільнювати дії, почуття 

та думки, що заважають здійсненню прийнятого рішення. 

Сміливість – це здатність, у разі виникнення небезпеки для життя, здоров'я чи престижу, 

зберегти стійкість організації психічних функцій і не знизити якість діяльності. Інакше 

кажучи, сміливість пов'язана з умінням протистояти страху і йти на виправданий ризик задля 

визначеної мети. 

Системні вольові якості. Решта проявів вольової регуляції особистості співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу складніші. Вони становлять собою 

певні сполучення. Наприклад, хоробрість охоплює такі складники, як сміливість, витримка 

та енергійність; рішучість – витримку та сміливість. До системних вольових якостей також 

належать: наполегливість, дисциплінованість, самостійність, цілеспрямованість, 

ініціативність, організованість. При цьому важливо знати, що базальні (первинні) вольові 

якості становлять підґрунтя системних (вторинних) якостей, їхнє ядро. Низький рівень 

базальних якостей дуже ускладнює утворення складніших, системних вольових якостей. 

Цілеспрямованість полягає в умінні співробітника правоохоронних органів – спортсмена 

бойового хортингу керуватися у своїх діях і вчинках загальними і стійкими цілями, 

зумовленими його твердими переконаннями. Цілеспрямована особистість завжди спирається 

на загальну, часто віддалену мету і підпорядковує їй свою конкретну мету. Така особистість 

добре знає, чого хоче досягти і що їй робити. 

Наполегливість – це вміння постійно і тривало досягати мети, не знижуючи енергії в 

боротьбі з труднощами. Наполеглива особистість правильно оцінює обставини, знаходить у 

них те, що допомагає досягненню мети. Така особистість здатна до тривалого і неослабного 

напруження енергії, неухильного руху до наміченої цілі. Протилежними наполегливості 

проявами є впертість і негативізм, які свідчать про недоліки волі. Вперта людина відстоює 

свої хибні позиції, незважаючи на розумні доводи. 

Принциповість – це вміння особистості керуватись у своїх вчинках стійкими 

принципами, переконаннями в доцільності певних моральних норм поведінки, які регулюють 

взаємини між людьми. Принциповість виявляється в стійкій дисциплінованості поведінки, у 

правдивих, чуйних вчинках. 

Самостійність – це вміння обходитись у своїх діях без чужої допомоги, а також уміння 

критично ставитися до чужих впливів, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів і 

переконань. Самостійність особистості виявляється в здатності за власним почином 

організовувати діяльність, ставити мету, за потреби вносити в поведінку зміни. Самостійна 

особистість не чекає підказок, вказівок від інших людей, активно відстоює власні погляди, 

може бути організатором, повести за собою до реалізації мети. 

Ініціативність – це вміння знаходити нові, нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. 

Протилежними якостями є безініціативність та залежність. Безініціативна людина легко 

піддається впливу інших людей, їхніх дій, вчинків, власні рішення ставить під сумнів, не 

впевнена в їхній правильності та необхідності. 

Рішучість – це вміння приймати обдумані рішення, послідовно втілювати їх у життя. 

Нерішучість є проявом слабкості волі. Нерішуча людина схильна або відкидати остаточне 

прийняття рішення, або нескінченно його переглядати. 

Організованість – уміння людини керуватись у своїй поведінці твердо наміченим 

планом. Ця якість вимагає також виявляти необхідну гнучкість у разі зміни обставин дій. 

Воля не є надприродною силою, а виникає і розвивається в процесі життя. Розвиток 

вольової регуляції поведінки нерозривно пов'язаний з розвитком спонукань. Зокрема, для 

співробітників характерні нестійкість спонукань, їхня залежність від безпосередньої ситуації, 

чим зумовлюються імпульсивність і безсистемність дій. На наступних вікових етапах 

ситуативні спонукання об'єднуються у більш стійкі утворення. 

Активність вольового самоствердження розпочинається в учнівському та студентському 

віці. Для співробітників правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу 

виховання сильної волі часто виступає як самоціль. Це період складного і суперечливого 
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становлення вольових якостей особистості [95–99]. Цілеспрямованість, самостійність, 

рішучість, з якими співробітник долає труднощі на шляху до здійснення мети, свідчать, що 

він з об'єкта волі інших людей поступово перетворюється на суб'єкт власної волі. Але те, чи 

набере цей процес позитивних форм, залежить від виховання. 

Для юнацького віку характерні подальший інтенсивний розвиток вольових якостей і, 

відповідно, відносна завершеність їх формування. Вольова активність уже відповідає 

суспільним вимогам. 

Вихідними положеннями виховання волі у молодих співробітників правоохоронних 

органів засобами бойового хортингу є: 

правильне поєднання свідомого переконування з вимогливістю до поведінки 

співробітник; 

забезпечення реального впливу вимог на життєві взаємини особистості з оточуючими, а 

також на її ставлення до самої себе; 

поєднання свідомого переконування з організацією практичного досвіду здійснення 

співробітником вольових дій і вчинків. 

У бойовому хортингу створюються особливо сприятливі умови для виховання у 

співробітників дисциплінованості. Нерідко активно борються за хорошу дисципліну в 

колективі самі співробітники правоохоронних органів – спортсмени бойового хортингу. 

Вони попереджають один одного (особливо недисциплінованих) про необхідність суворо 

дотримуватися дисципліни під час тренувальних занять, інших заходів. Це має великий 

вплив на недисциплінованих, допомагає їм виправляти свою поведінку. 

Співробітники правоохоронних органів – спортсмени бойового хортингу також 

привчаються до чіткого дотримання встановлених правил, обмеження своїх особистих 

прагнень та підпорядкування їх умовам або взятим на себе зобов'язанням. Суворе, точне і 

багаторазове дотримання правил виховує у співробітників почуття обов'язку, самоконтролю. 

Велике значення має виховання у співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу таких вольових якостей, як рішучість і сміливість. Інструктору порівняно 

легко створити ситуацію, що вимагає від учасників рішучих і сміливих дій. Особливо це 

стосується хлопців. Основними моментами такої ситуації можуть бути: 

наявність обставин, що вимагають вибору між двома чи кількома діями або способами їх 

виконання. При цьому головна складність зазвичай полягає у множинності або новизні умов, 

суперечливості ситуації, виборі характеру дій або способів їх виконання; 

обмеженість часу на орієнтування, вибір, прийняття рішення і дію; 

наявність елементів небезпеки; 

загострення конкурентної боротьби між суперниками. 

Досягнення значних результатів у бойовому хортингу вимагає від співробітників 

наполегливості. Часто можна спостерігати, коли співробітники правоохоронних органів – 

спортсмени бойового хортингу, особливо під час різних змагань, витрачають чимало зусиль, 

щоб застати суперника зненацька, здивувати, вразити його несподіванкою, розгадати і 

зруйнувати його тактичні плани, домогтися швидкої і рішучої перемоги. 

Суперник відповідає тим самим, створюючи різні перешкоди, для подолання яких 

потрібно знову, а часом і неодноразово, шукати нових шляхів і засобів для здобуття 

перемоги. У такому разі наполегливість проявляється в умінні усувати і долати перешкоди 

на шляху свідомо поставленої мети, доводити до кінця розпочату справу. 

Якщо функціональне тренування проводиться на місцевості (в лісі, на галявинах, на 

спортивному майданчику, на березі річки тощо), це вимагає від хлопців і дівчат великої 

витривалості. Співробітникам правоохоронних органів – спортсменам бойового хортингу 

доводиться часом здійснювати біг на швидкість пересічною місцевістю у поєднанні зі 

стрибками, метанням гранат, переповзанням, долати яри, струмки, пробиратися через густі 

кущі чагарнику, перепливати річку, підніматися на гору з обтяженнями тощо. Багато з цих 

вправ включено у комплексну програму бойового хортингу як професійно-прикладного виду 

спорту військовослужбовців та правоохоронців. 
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Бойовий хортинг потребує тактичного мислення, а також цілеспрямованості та 

ініціативності. Співробітники навчаються аналізувати і логічно мислити – а це і є характерні 

риси тактичного мислення. 

Під час ведення сутички співробітник правоохоронних органів – спортсмен бойового 

хортингу нерідко потрапляє в умови, що вимагають від нього швидкої реакції і водночас 

правильного вирішення завдання. Це спонукає його спиратися на свої знання, досвід, а також 

досвід товаришів, команди. Поставлені завдання концентрують на собі усі зусилля 

співробітників, спрямовують їхню думку виключно на одну мету – здобути перемогу над 

суперником. 

Стикаючись із тактикою і мисленням учасників змагання, які протидіють, співробітники 

усвідомлюють необхідність проявляти тактичну хитрість, в основі якої лежить гнучкість, 

нестандартність мислення. З кожною новою сутичкою учасники виявляють усе більше 

вигадку і кмітливість, їхня тактична хитрість і логіка зростає. Позитивне значення для 

виховання вольових якостей мають цілеспрямовані вправи, пов'язані зі свідомим прагненням 

особистості навчитися володіти собою, опанувати вольовий спосіб поведінки. 

Важливою умовою розвитку волі у співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу є інтерес до самовиховання. Наведемо деякі прийоми вправляння і 

виховання волі: 

зробіть що-небудь, чого ніколи раніше не робили; 

заплануйте що-небудь, а потім здійсніть свій план; 

продовжуйте робити те, що робили, ще п'ять хвилин, навіть коли ви стомилися і вас 

почало приваблювати щось інше; 

зробіть що-небудь досить повільно і продумано; 

коли легше сказати «так», але правильніше сказати «ні», говоріть «ні»; 

робіть те, що, як ви вважаєте, зараз найголовніше; 

у найнезначніших ситуаціях вибору робіть його без вагань; 

чиніть усупереч усім очікуванням; 

утримуйтеся говорити те, що вас підштовхують сказати; 

відкладіть те, виконанню чого ви віддаєте перевагу саме зараз; 

спочатку виконайте те, що ви хотіли відкласти; 

виконуйте кожного дня одну вправу впродовж місяця, навіть якщо це видається вам 

невигідним. 

За допомогою бойового хортингу у співробітників виховується почуття обов’язку і 

відповідальності. 

Відповідальність – це риса, яка концентрує усвідомлений особистістю суспільно 

значущий обов’язок, повинність у здійсненні морального вчинку. Відповідальна особистість 

не може безсторонньо розмірковувати про будь-які соціальні події, адже вони завжди 

розглядаються нею як учасником. З цієї позиції, людське життя – безперервна 

відповідальність, що визначає його моральну цінність. Відповідальність – це 

відповідальність особистості не тільки за певну справу, а й за думку, її зміст і наслідки. 

Внутрішній світ відповідальної особистості завжди відкритий до соціальних потреб, 

пріоритетів, людських цінностей. За що ж може відповідати особистість? За практичне 

втілення соціально значущого змісту. 

Враховуючи сказане, відповідальність цілком правомірно вважають узагальненою рисою 

особистості співробітника правоохоронних органів – спортсмена бойового хортингу. Відтак, 

усе людське життя має бути спрямоване на опанування цієї властивості. 

Кожен співробітник правоохоронних органів – спортсмен бойового хортингу, маючи 

певні доручення, відповідає перед товаришами за їх виконання, його праця і дії постійно 

оцінюються товаришами по спортивному колективу. У бойовому хортингу, зазвичай, 

співробітник позбавляється можливості перекладати з себе відповідальність на інших або на 

обставини. Подібні спроби відразу ж помічаються інструктором, колективом і суворо 

засуджуються. Успішне ж виконання своїх обов'язків завжди викликає схвалення товаришів і 
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породжує почуття задоволення і радості. Все це стимулює співробітника до більш 

відповідального виконання своєї ролі та обов'язків. 

Бойовий хортинг сприяє розвитку у співробітників такої важливої якості, як 

працьовитість. Привчаючи хлопців і дівчат досягати спільної мети, долати доступні 

перешкоди, вдосконалюватися в оволодінні спортивними прийомами, проявляти кмітливість, 

інструктори сприяють вихованню в співробітників певних характерних рис позитивного 

ставлення до своєї праці. 

Має велике виховне значення щодо залучення співробітників правоохоронних органів – 

спортсменів бойового хортингу до створення чи покращення навчальної матеріально-

технічної бази, будівництва комплексних спортивних майданчиків, загальновійськових смуг 

перешкод, стрілецьких тирів, макетів зброї тощо. Співробітники отримують наочне уявлення 

про якість і кількість робіт, які необхідно зробити для облаштування, привчаються цінувати 

все досягнуте у результаті колективної роботи, дбайливо ставитися до результатів праці. За 

таких обставин у них розвиваються практичні трудові вміння. 

Одним із важливих виховних завдань бойового хортингу є формування почуття 

колективізму і тісно пов'язаного з ним почуття дружби, товариства і взаємної виручки. 

Взаємини співробітників правоохоронних органів під час виконання поставлених завдань, 

спортивних змагань і атестацій, загальна радість, піднесення, а нерідко і почуття прикрості 

від невдач згуртовують хлопців і дівчат, які займаються бойовим хортингом, формують у 

них прихильність один до одного, а це, своєю чергою, сприяє успішній соціалізації 

підростаючої особистості. 

Отже, запорукою успіху і досягнень співробітника правоохоронних органів – спортсмена 

бойового хортингу є його морально-вольова підготовленість. Водночас, виховна діяльність 

засобами бойового хортингу дає змогу сформувати і розвинути низку духовно-моральних, 

вольових і навіть естетичних якостей, які виявляються в різних видах діяльності. 

Висновок. Таким чином, у статті обґрунтована можливість і доцільність формування 

специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів, навичок 

фізичного самовдосконалення співробітників у ході занять бойовим хортингом на основі 

створення спортивного та освітнього середовища, виправлення змісту навчальної програми, 

методики навчання та творчості тренера, використання яких сприяє поліпшенню рівня 

фізичної придатності спортсменів бойового хортингу, спортивної діяльності перспективних 

спортсменів. У результаті наукового дослідження нами визначено форми і методи 

самостійних занять бойовим хортингом для фізичного самовдосконалення особистості 

співробітників, охарактеризовано зміст формування специфічних психічних властивостей 

співробітників правоохоронних органів, програм загальної і спеціальної фізичної підготовки, 

що відкриває шлях до подальших розробок у цьому напрямі. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над формуванням 

специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів, 

удосконаленням професійно-прикладної фізичної підготовки співробітників, вихованням 

фізичної культури та основ здоров’я студентів і курсантів, вдосконаленням знань і умінь 

щодо формуванням професійно-прикладних якостей, цінностей здорового життя засобами 

бойового хортингу у констатувальному, формувальному та контрольному експериментах 

буде конкретизована в результатах дослідження. 
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Zarvanskyi A. V., Yeromenko E. A., Kukushkin K. M. 

Classification of professional volitional qualities of law enforcement officers 

engaged in combat horting 
 

Abstract. This article analyzes the methods and forms of work on the formation of specific mental properties of law 

enforcement officers using modern national sport of combat horting and approaches to determining the nature, content 

and objectives of the formation of specific mental properties of law enforcement officers. It is determined that the 

formation of specific mental properties of law enforcement officers is an independent area of education of moral and 

volitional qualities, psychological stability of employees, the methodological basis of which is the conceptual provisions 

for the development of specific mental properties of law enforcement officers, education of patriots and citizens. 

national dignity, readiness to fulfill its constitutional duty and responsible attitude to future service in law enforcement 

agencies of Ukraine and other units and formations for the purpose of public safety, protection of sovereignty and 

territorial integrity of Ukraine.  
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