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Анотація. У даній науковій статті охарактеризовано витоки козацьких традицій бойового 

хортингу та його патріотично-прикладна спрямованість, військово-патріотичне виховання та 

спортивно-прикладна підготовка учнів засобами бойового хортингу, визначено особливості 

виховного та оздоровчого призначення навчально-тренувальної програми бойового хортингу для 

учнів школи і студентів закладів вищої освіти, з якими проводяться заходи військово-

патріотичного спрямування, проаналізовано методи та форми фізичного виховання дітей та 

молоді із застосуванням військово-патріотичних засобів сучасного національного виду спорту 

бойового хортингу та підходи до визначення сутності, змісту і завдань військово-патріотичне 

виховання української молоді, оздоровленні та формування готовності до захисту України. 

Зазначено, що про тих хлопців, що не пройшли випробування до двадцяти п'яти років, помалу 

забували: вони ставали безіменними землевласниками, що не спромоглися стати воїнами, сказати 

«все або ніщо» і вступити до вільного козацтва, піти на Хортицю у Запорозьку Січ. Рукопашні 

сутички починають популяризуватися. Можна вважати, що перемоги під час такого 

одноборства з представником ворожого війська відмічалися козаками як доблесні подвиги. Група 

найбільш відчайдушних і хоробрих запорізьких козаків перед боєм виходила зі строю і 

наближалася до супротивника ближче ніж на відстань рушничного пострілу і починала голосно 

або жестами знущатись і кепкувати над ворогом, доводячи його до стану розлюченості та 

викликаючи напруженість і нервозність у ворожих лавах. Однак, часто при цьому наражались на 

рушнично-артилерійський вогонь, що призводило до загибелі сміливців. Враховуючи специфіку 

козацького війська, зі своєрідною формою військової дисципліни і відсутністю писаних статутів, 

ця військова традиція була їхньою винятковою і характерною ознакою. Наприклад, поляки, 

татари та інші вороги запорізького козацтва подібних акцій не практикували. Проте, окрім 

кепкування над противником, на такого роду розвідку покладалися також й інші практичніші 

завдання. Гарно підготовлені козаки, переможці рукопашних сутичок у хорті (козацькому колі) 

виконували також функції бойового розвідувального дозору в сучасному розумінні. Ці особливо 

треновані за методиками Запорозької Січі козаки часом зустрічали авангард противника і на 

місці давали йому відсіч. 

Ключові слова: витоки козацьких традицій, спортивно-прикладна підготовка, бойовий 

хортинг, патріотично-прикладна спрямованість, традиції Запорозької Січі, народні звичаї 

України. 
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Актуальність наукового дослідження. Перші згадки про козаків датуються кінцем 

XV століття. Перша документальна літописна згадка зафіксована 1489-го. Того року був похід 

проти татар, і в польського історика Бєльського є інформація, що провідниками його були 

козаки. Другого разу про козаків на галицькому Поділлі маємо звістку року 1491-го. Кромер і 

Бєльський оповідають, що того року на галицькому Поділлі скоїлася ворохобня селян проти 

шляхти, яка забрала у свої руки всі землі [1–11; 19–32]. На чолі ворохобників стояв козацький 

отаман на прізвище Муха. Перший документ, в якому згадано про козаків, належить до року 

1499-го. То привілей великого князя київського Олександра. Грамотою тією визначено, яке 

мито мають міщани брати з козаків за рибальський промисел.  

Виклад основного матеріалу. З початку XVI століття козаки займають уже визначну 

територію. Спочатку стрічаємо їх по староствах придніпровських територій (де розташовані 

сучасні українські міста: Верхньодніпровськ, Нижньодніпровськ, КПК Дніпровський, 

Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне), із 

подальшим розростанням поселень, наближених до річки Дніпро, Київському, Канівському, 

Черкаському, потім ми бачимо швидке розгалуження козацьких поселень у: Переяславському, 

Білоцерківському, Вінницькому, Хмельницькому старостві тощо. Незабаром розрослася 

козаччина і змінилася настільки, що козаки не тільки вже обороняють край, але за татарські 

напади відплачують такими самими нападами. У 20-х роках XVI століття козаки роблять уже 

напади на Крим, на Очаків, на Аккерман і на Буджацьку орду (Бессарабія). Пізніше літописи 

декого з козацьких ватажків непевне згадують як гетьманів, але то були звичайні старости. 

Між ними відомі: староста вінницький і брацлавський князь Костянтин Острозький, староста 

Хмельницький Предслав Лянскоронський і староста черкаський і канівський Остап Дашкевич. 

Останній боронив край від великого нападу кримських татар, і не тільки оборонив Черкаси, 

але розбив і прогнав татар. Отоді про козаків скрізь почали говорити [12].  

З XVI століття козаччина швидко зростає і дає старостам спроможність не тільки обороняти 

край, але, гуртуючи численні потуги, переходити вже і на напади. Одним із здобутків таких 

нападничих рухів є заснування в половині XVI століття на дніпровському острові Хортиця 

Запорозької Січі, яка і стала колискою бойових традицій і звичаїв козацтва.  

Коли число козаків розрослося, вони почали обороняти вже не тільки свої оселі, але й 

уходи, куди вони ходили на промисли. Під назвою «уходів» розуміються ті землі, що були 

приписані до Канівського, Черкаського та інших староств. До Канева, наприклад, були 

приписані ті землі, що займали полудневу частину Київщини, до Черкас – мало не вся 

Полтавщина, Херсонщина, Катеринославщина (землі сучасного Придніпров'я, 

Дніпропетровщина).  

Найбільші обшири землі належали до Остра, Любеча, Києва і Черкас. Ціну цих уходів 

становив не ґрунт, а ті багатства, які там експлуатувалися, себто риба, звірі тощо. Уходникам 

було небезпечно в цих неоселих пустих землях: татарам завжди можна було їх непокоїти. Вони 

нападали на них, ловили, забирали в полон, відбирали поживу. З іншого боку, уходники 

повинні були, повернувшись додому, дати десятину заробітку старостам. Через те самі 

старости дбали про оборону уходів. 

Один енергійний староста першої половині XVI століття канівський і черкаський, князь 

Дмитро Вишневенький, задумав протягти козацький кордон, щоб оборонити ті землі, куди 

уходники ходили на промисли. Він зорганізував контингент козаків, які по черзі ходили на низ 

Дніпра і там вартували уходи від нападів татар [13–18]. Для фізичної та військової підготовки 

їм було необхідно тренуватися і постійно підтримувати бойові навички. Ці козаки на зиму 

верталися додому, а навесні виходила вже нова група.  

Витоки козацьких традицій бойового хортингу. Ще за часів Дмитра Вишневецького (за 

літописами: Байди – Вишневецького) козаки збудували собі там фортецю, але де саме вона 

була, точне її розташування тепер не можна вказати. Відомо лише, що одна була на острові 

Хортиці, друга – на Томаківському острові. Одне тільки певно, що вона була на низах Дніпра. 

Це й був перший початок Запорожжя, яке змінилося в самостійну громаду.  
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Козаччина теж потроху розвивалася: поселенців прибувало, козаччина збільшувалася 

переселенцями з інших земель, Україна робилася селянською, самостійною збройною 

державою під авторитетом окремих отаманів козацтва. Але ж історичні відносини у Литві в 

другій половині XVI століття змінилися, і козацтво одразу зайняло роль опозиції до Литви. 

Велика переміна, яка вплинула на устрій козаччини, це Люблінська унія 1569 року.  

У цей період почався активний культ військової сили козаків. У народі ходили чутки про 

їхню непереможну волю. Про тих хлопців, що не пройшли випробування до двадцяти п'яти 

років, помалу забували: вони ставали безіменними землевласниками, що не спромоглися стати 

воїнами, сказати «все або ніщо» і вступити до вільного козацтва, піти на Хортицю у 

Запорозьку Січ. 

Рукопашні сутички починають популяризуватися. Можна вважати, що перемоги під час 

такого одноборства з представником ворожого війська відмічалися козаками як доблесні 

подвиги [33–48]. Група найбільш відчайдушних і хоробрих запорізьких козаків перед боєм 

виходила зі строю і наближалася до супротивника ближче ніж на відстань рушничного 

пострілу і починала голосно або жестами знущатись і кепкувати над ворогом, доводячи його 

до стану розлюченості та викликаючи напруженість і нервозність у ворожих лавах. Однак 

часто при цьому наражались на рушнично-артилерійський вогонь, що призводило до загибелі 

сміливців. 

Враховуючи специфіку козацького війська, зі своєрідною формою військової дисципліни і 

відсутністю писаних статутів, ця військова традиція була їхньою винятковою і характерною 

ознакою. Наприклад, поляки, татари та інші вороги запорізького козацтва подібних акцій не 

практикували. 

Проте, окрім кепкування над противником, на такого роду розвідку покладалися також й 

інші практичніші завдання. Гарно підготовлені козаки, переможці рукопашних сутичок у хорті 

(козацькому колі) виконували також функції бойового розвідувального дозору в сучасному 

розумінні. Ці особливо треновані за методиками Запорозької Січі козаки часом зустрічали 

авангард противника і на місці давали йому відсіч. 

У ті історичні часи слово «Хорт» у козацькому середовищі, окрім поняття «Коло козаків 

для проведення сутички» або «Вільне козацьке коло», мало кілька понять: «поєдинок 

українських козаків із ворогами перед боєм», «двобій окремих воїнів перед головною битвою, 

в якому виявлялося військове мистецтво»; «бій, боротьба між противниками»; «поєдинок, 

турнір, двобій, дуель»; «боротьба думок, поглядів»; «випробування юнаків». 

Двобій окремих лицарів перед головною битвою, в якому виявлялося військове мистецтво 

рукопашної сутички, вміння триматися на коні були улюбленими військовими видами спорту 

українських козаків [49–62]. Про ті події існують козацькі прислів'я, про окремі сутички, 

поєдинки українських козаків з ворогами перед боєм: «Тоді будеш, вражий ляше, вдачею 

хвалиться, коли спробуєш зі мною та й на хорті биться» (дума); «Завзятий, як перець, поки не 

вийде на герець» (герцем називали козацьке випробування, суперечку, боротьбу думок, 

поглядів тощо); «Як татарин кривдне скаже, то й на хорті мертвим ляже» (йдеться про 

військові перемови перед бійкою з татарським військом); «Опівдні битва притихла, але не 

втихав герць: сотні турків ганяли на бойовищі, прискакували то тут, то там до окопів, якомога 

ближче, та викликали козаків на бій» (Мак., вибр., 1956, 486); «Вершники з обох боків 

розступилися й дали місце для герцю» (Рибак, Переясл. Рада, 1948, 146); «Бій, боротьба між 

противниками; поєдинок. Все так же сяє сонце над землею, як і тоді, коли ми йшли на герць» 

(Сос., Солов. далі, 1957, 49); «Скільки вас полягло у важкому життєвому герці, в нелегкій 

боротьбі, у годину важку і похмуру» (Забашта, Квіт.., 1960, 13). 

«Сьогодні в тебе був справжній хорт» – казали досвідчені козаки новачку, який пройшов 

перший бій з ворогом або важке козацьке тренування, випробування, фізичне тестування у 

період між походами. Вчили на Запорозькій Січі воювати і виживати в абияких умовах. Коли 

козак застигнутий в одиночку у високій траві чи в лісному чагарнику, вiн, щоб обманути чуття 

ворога, щоб збити його зi слiду, гавкав по-лисячому, вив вовком, кував зозулею, кричав 

степовим пугом. 
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«Він має хортовий вишкіл» – говорили про вправного козака, який заслуговував повагу 

серед воїнів за те, що гарно орієнтувався і спритно поводив себе під час шабельної чи 

рукопашної сутички з ворогом. «Хiба йдеться тоді про достатки, коли хортовий козак тiкає з 

мiста у вiдкритий степ...», – таким патріотичним наголосом щодо оборони кордонів Хортиці 

виховували літні і досвідчені воїни-характерники молодих козачат. Але окрім бойової та 

фізичної підготовки в стані козаків були прийняті закони честі. Під впливом вимог цих законів 

козак мав бути не тільки сильним, а й морально порядним, не чинити зла оточуючим 

товаришам по козацькому куреню, а навпаки підтримувати гарні стосунки.  

Про звичаї, що впроваджувалися на Хортиці, відомо досить багато: «не можна козаку 

красти чуже», «не можна ламати те, що не твоє», «... брехати тільки без злого умислу та на 

потіху народу козацькому...» тощо. Виховання було дуже спрямованим. Усе це життя, повне 

зречення, повне злиднiв, було сприйнято козаками для того, щоб захистити свою землю, свою 

неньку Україну, щоб боронити Велику Січ i увесь християнський свiт вiд страшних туркiв i 

злих татар, якi безугавно вторгалися десятками i сотнями тисяч на Україну i завжди зазначали 

свої набiги пожежами, розбiйництвом, грабiжництвом, угоном незчисленних українцiв i усіх 

слов'ян у полон [63–78]. Слiд сказати, що виникнення Запорозької Сiчi мало велике iсторичне 

значення. Для пригноблених мас українського селянства вона була могутнiм оплотом у 

боротьбi проти феодально-крiпосницької експлуатацiї i польсько-шляхетського гнiту.  

В нiй знаходили притулок i пiдтримку представники всiх верств українського народу. 

Запорозька Сiч запалювала народнi маси на битву з поневолювачами i пiдтримувала 

антифеодальнi виступи. Або взяти втікачiв з різних земель на Хортицю, яких деякі історики 

характеризують і називають п'яницями, ледарями, розбишаками, втiкачами. Але під впливом 

виховної системи і хортового вишколу Запорозької Січі вони переформовували свій світогляд, 

виховувалися серед воїнів, загартовували характер і ставали грозною силою особистого 

складу Війська Запорозького. І тепер це тi втікачі, невбиті після нападів селяни, гайдамаки, i 

тi розбишаки, котрi, перемагаючи страшнi злиднi, величезною самопожертвою та мужнiстю 

врятували всю пiвденно-українську і південно-росiйську народнiсть вiд гноблення її рiзними 

ворогами i втримали величезну територiю Причерномор’я, Криму, Азову, Дону, 

Краснодарського і Ставропольського краю тощо.  

Однак замiсть подяки цариця Катерина II через свого фаворита Г. Потьомкiна нещадно 

зруйнувала в 1775 роцi Запорозьку Сiч, в Українi ввела крiпацтво. Вона забрала всю родючу 

запорiзьку землю i вiддала князевi Вяземському 250 тисяч десятин, князевi Прозоровському – 

200 тисяч, i Потьомкiну – 150 тисяч десятин із Новоросiйського краю. 

Це зумовило передачу бойових хортових звичаєв від Запорозької Січі на ці землі та 

розгалужену мережу козацьких формувань. Багато чого коштує жменя рідної землі, яку і в наш 

час беруть виїжджаючі з собою на чужину. Ставлення козака до рідної землі збереглося в 

прислів'ях і приказках, що дійшли до наших днів: «Від землі взятий, землею годуюся, в землю 

і піду!». Чи були коли в історії приклади, щоб втекли поодинці і треновані козаки, і холопи, і 

злочинці за тисячі верст від своєї Батьківщини серед чужого і ворожого їм народу могли 

заснувати особливу держава, скласти сильну демократичну, волелюбну і релігійно-ідейну 

громаду, цілий народ, із його своєрідним правлінням, де старшого не було, а молодший – 

дорівнює всім, з особливими військовими прийомами, з особливою говіркою, іншими 

звичаями, а головне – лицарською ідеєю лягти кістьми за скривджених і пригноблених, за свої 

рідні землі запорозькі, за традицію і братерство Хортиці і православну віру, на диво всьому 

світу і на славу своїм нащадкам.  

Приклад в історії рідкісний, якщо не сказати – єдиний. Винятковим його назвати не можна, 

оскільки в історії подібного роду винятків не було і бути не могло. Отже, козацьке бойове 

мистецтво, від якого і походить бойовий хортинг як кулачний двобій, найбільш повно зберіг 

свою сакральну функцію і є трансформованим реліктом прадавньої чоловічого спілки воїнів з 

острова Хортиця.  
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Ці бойові звичаї мали певний спортивний окрас, двобої проводилися і під час свят, і для 

загартування та прояву хоробрості не тільки воїнів, а й взагалі чоловіків, селян, рибалок, 

запрошених гостей, словом – усіх, хто мав бажання і був причетний до певної громади. 

Місцем проведення сутичок і кулачних бійок зазвичай були: поле, берег річки Дніпро, 

балка, майдан, ліс тощо. Відомі в центральних місцях острова Хортиця козацькі кулачні двобої 

на вершині гори або пагорба, траплялися і в інших місцях уздовж Дніпра, де пагорб 

замінюється курганом, як, наприклад, в якомусь хуторі чи селі. Починали бійку діти, 

продовжувала молодь, а закінчували дорослі.  

За замітками козаків, це відбувалося так: присутні позначають хорт як відповідне широке 

коло – місце зустрічі суперників, часто між присутніми молодими козаками на вулиці вже і 

так зав'язуються кулачні двобої [79–88]. Усі «хлопці» поділяються на дві компанії: жителі 

одного кінця села, хутора, станиці йдуть проти жителів іншого кінця стінкою на стінку – «лава 

на лаву». Спочатку, звичайно, засилають маленьких козачат, яких «труять один на одного». 

Хлопчаки набігають один на одного верхи на палицях, озброєні прутами і з криками 

підбадьорення. Слідом за ними вже вступають у двобій і дорослі. 

Сутички козаків, особливо запеклі кулачні двобої, проводились восени, навесні близько 

кінця березня, а також на масницю. У цей час молодь збирається великими групами, і кулачна 

бійка влаштовується між двома хуторами або між хуторами, селами і станицею. У цих битвах, 

нарівні з козаками, беруть участь і ті, що живуть при селах, хуторах, мешканці інших регіонів 

краю. Іноді були винятки. У селі на масницю «битися починали ветерани у віці 70-ти років і 

старше, хто міг, звичайно. Вийшовши з церкви, потоптавшись і розім'явшись на майдані, тобто 

на головній сільській площі, яка перед церквою і перебувала, вони починали задирати один 

одного словесно, нагадуючи кожному про вчинені ним за його довге життя гріхи, але, що 

найгірше, про те, що викликало глузування і виставляло старого в безглуздому, а то й 

ганебному вигляді».  

Пам'ять у козаків-ветеранів була хороша, і вони запросто могли пригадати піввікову і 

більше давності необережність або помилку один до одного. Словесна розминка переходила у 

взаємні поштовхи в груди і плечі, а іноді і козацький кулак свистів у повітрі, з колишньою 

жвавістю і точністю потрапляючи у лоба, ніс або вухо опонента. Діди-козаки швидко 

стомлювалися, і їх місце займали чоловіки років 60-ти. Поступово підтягувалися козаки 

найбільш боєздатних віків – 30-40-річні. Битва згодом знаходила правильний вигляд, козаки 

ставали у хорт, оточували колом бійців, і свято продовжувалося у присутності керівників 

куренів, польових отаманів тощо. 

Під бійкою у хорті – живому колі з козаків, за межами Запорозької Січі, окрім бойового 

вишколу для війни з ворогом, розуміють напіворганізований спосіб вирішення напруги між 

селами, своєрідний внесок неодруженої молоді у зміцнення репутації свого села. З іншого 

боку, головним у святковій бійці слід вважати демографічний контекст: бійки як тілесна 

практика, пов'язана з іншим (народження, шлюб, смерть) і впливає на перебіг демографічних 

процесів. Дівчата дивляться на хлопців, родини формуються за певним відбором, проводиться 

ефективне тестування знань, умінь і навичок не тільки бойового, а й життєво-побутового 

характеру. Якщо хлопець вийшов у хорт – він вже стоїть на щабель вище тих, у кого не 

вистачає сміливості, отримує відповідну повагу і схвалення молодіжної громади, а козацькі 

ватажки, відповідно, відбирають собі перспективну молодь у бойові підрозділи. 

Таким чином, в Україні з ХІV по XVIII ст. джерелом духовного натхнення була Запорозька 

Січ. Саме там, на Січі, черпали наші пращури наснагу до боротьби за волю. Саме там, на Січі, 

буяв дух вольності, який щоразу піднімав народ на очищувальні визвольні війни. У великій 

шані в козаків перебувало побратимство. Кожен козак віддавав своє життя за волю родичів і 

побратимів. На знак побратимства вони мінялися хрестами з тіла, а все інше було спільне. 

Вони дарували один одному коней, зброю. В боях билися поруч й рятували один одного або 

захищали своїм тілом. Побратимство надавало великої сили. Воно було однією з таємних 

причин їх непереможності. 
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Повернувшись з походу, козаки ділили здобич, потім гуляли. Але вживати спиртне під час 

військових походів було заборонено. За пияцтво, як і за зраду, передбачалася смертна кара. У 

жодній армії світу не було таких вимог. Відгулявши кілька днів козаки поверталися в буденне 

життя. Вставали до сходу сонця, тренувалися у єдиноборстві, йшли на річку купатися, їли 

житнє борошно з водою і засмаженою олією. Кожен носив свою ложку у халяві чобота. Потім 

бралися кожен до свого діла: хто латав, хто прав свій одяг чи лагодив зброю, інші поралися 

біля човнів та коней, займалися господарством. Юнаки змагалися в їзді на конях, стрільбі, 

кидалися один на одного та боролися, вчилися прийомам рукопашної сутички. 

Виганяючи ворога з рідного краю, козаки брали чимало хлопців із собою на Січ і віддавали 

в науку до куренів. Коли хлопчикові виповнювалося 14 років, той козак, що привіз його, брав 

свого вихованця щоб той чистив зброю, порався біля коня, всіляко допомагав у походах. 

Опівдні на башті стріляли з гармати. Цим пострілом кликали на обід. Надвечір подавали 

вечерю. Добре поївши, козаки збиралися на майдані або над Дніпром до братніх сутичок, 

веселощів, пісень, жартів, танців. Коли ставало нудно, вони починали готуватися до нового 

походу, і ця підготовка передбачала тренування в умінні вести бій у різних тактичних 

ситуаціях. Але за злочини перед козацьким воїнством призначалися різні покарання і страти. 

Застосовувалися: прив'язання до гармати за зневагу до начальства, за грошовий борг; 

шмагання нагаєм за злодійство. Найпопулярнішою стратою було забивання киями. Також 

використовували шибениці. Найстрашнішим було закопування злочинця живим в землю. 

Не важливо, хто перед козаком – старий жебрак або старий отаман, повага до прожитого 

життя залишалась однаково високою. Розуміючи, що вік бере своє, і людина вже об'єктивно 

не здатна виконати ту чи іншу роботу, молодші козаки завжди і в усьому допомагали старшим 

односельцям. При них вони ставали більш стриманими, дбайливішими [89–94]. Якщо старий 

заходив у будинок або на збори, козаки вставали, а зустрічаючи старого на вулиці – кланялися. 

Крім того, при старших не дозволяли сидіти, курити люльку і говорити без дозволу. 

Лихословити і перечити старшому – нечуваний злочин тих років! Неввічливо було обганяти 

старшого за віком – обов'язково треба спитати дозволу, аби пройти повз нього. В хату вперед 

пропускали старших. 

Варто також відзначити, що літні люди мали великий авторитет: одного їх слова було 

достатньо, щоб вирішити будь-який конфлікт «молодих», будь то бійка чи суперечка. Козаки 

не просто ненавиділи, але відверто не терпіли боягузів, до якого б роду вони не відносилися.  

Боягуз-ворог міг не розраховувати на легку смерть. Козаки були людьми справи, і часто 

говорили: «Від зайвих слів слабшають руки». Історія практично не знає прикладів козаків-

зрадників. Потрапивши у полон, вони, не виказавши таємниць, вмирали смертю мучеників.  

Козаки вірили, що порушивши обіцянку, вони неодмінно поплатяться своєю душею в після 

смерті. Козацькі забави вигадувались задля гарту найрізноманітніших якостей козака, це й ігри 

на фізичну силу, на швидкість реакції, на нестандартне мислення. Частою розвагою для 

козаків ставало змагання «лава-на-лаву»: збиралися дві групи козаків, шикувалися один проти 

одного. Козаки трималися зціпленими у лікті руками по типу ланок ланцюга. По команді 

старого козака-судді дві команди атакували одна одну. Ціль – відтіснити «лаву» суперника, 

повалити або розірвати її. Рукопашні сутички були досить розповсюдженим дозвіллям в 

усьому світі, особливо – у військовому середовищі. Козацтво не було винятком. Вищі шанси 

на перемогу мав не сильніший, а більш досвідчений козак, що не раз тикав дулі смерті і знав 

можливості свого тіла [95–99]. Такими рукопашними сутичками здобувалось краще володіння 

собою і часткова психологічна готовність до вже справжнього реального бою. 

У ті часи у козацькому середовищі відповідні навички й вміння накопичувались і набували 

ознак своєрідного бойового мистецтва, яке мало військово-прикладне спрямування. Все 

вищезазначене повною мірою стосувалося також і Кубанського козацького війська (існувало 

впродовж 1860–1920 рр.), яке напевно найдовше зберігало та розвивало українську військово-

козацьку спадщину, у тому числі й бойове мистецтво, що передбачало систему навичок 

володіння холодною зброєю (навички володіння вогнепальною зброєю були занадто 

уніфікованими й більш співвідносились із вміннями тактики).  
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Отже, дослідження змісту і значення бойового мистецтва українських козаків Кубані у 

ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. є важливою науковою проблемою, що заслуговує на увагу 

для подальшого дослідження теми розвитку бойових мистецтв України. 

З історії можна сказати, що у міжнародному співтоваристві на зміну старій місцевій і 

національній замкнутості приходить всебічний зв'язок і всебічна залежність націй друг від 

друга. Це в рівній мірі відноситься як до матеріального виробництва, так і до духовного життя. 

Плоди діяльності окремих націй стають загальним надбанням. У дореволюційній Україні вся 

фізична культура, всі засоби фізичного виховання використовувалися народом на 

самодіяльних засадах, оскільки не існувало ніяких органів управління цими процесами. Тому 

самобутня народна практика виховання не могла оформитися в розвинену систему. 

В умовах давньоукраїнського способу життя основними формами фізичної культури та 

головними засобами фізичного виховання залишалася боротьба, бійки, кінні види спорту та 

ігри, а серед дітей – рухливі ігри, що відображають у своєму змісті регіональний спосіб життя 

певного краю, певної частини території України. 

Висновок. Після проведених досліджень можна зробити наступні висновки. 

У даному науковому дослідженні охарактеризовано витоки козацьких традицій бойового 

хортингу та його патріотично-прикладна спрямованість, військово-патріотичне виховання та 

спортивно-прикладна підготовка учнів засобами бойового хортингу, визначено особливості 

виховного та оздоровчого призначення навчально-тренувальної програми бойового хортингу 

для учнів школи і студентів закладів вищої освіти, з якими проводяться заходи військово-

патріотичного спрямування, проаналізовано методи та форми фізичного виховання дітей та 

молоді із застосуванням військово-патріотичних засобів сучасного національного виду спорту 

бойового хортингу та підходи до визначення сутності, змісту і завдань військово-патріотичне 

виховання української молоді, оздоровленні та формування готовності до захисту України. 

Про тих хлопців, що не пройшли випробування до двадцяти п'яти років, помалу забували: вони 

ставали безіменними землевласниками, що не спромоглися стати воїнами, сказати «все або 

ніщо» і вступити до вільного козацтва, піти на Хортицю у Запорозьку Січ.  

Рукопашні сутички починають популяризуватися. Можна вважати, що перемоги під час 

такого одноборства з представником ворожого війська відмічалися козаками як доблесні 

подвиги. Група найбільш відчайдушних і хоробрих запорізьких козаків перед боєм виходила 

зі строю і наближалася до супротивника ближче ніж на відстань рушничного пострілу і 

починала голосно або жестами знущатись і кепкувати над ворогом, доводячи його до стану 

розлюченості та викликаючи напруженість і нервозність у ворожих лавах. 

 Однак, часто при цьому наражались на рушнично-артилерійський вогонь, що призводило 

до загибелі сміливців. Враховуючи специфіку козацького війська, зі своєрідною формою 

військової дисципліни і відсутністю писаних статутів, ця військова традиція була їхньою 

винятковою і характерною ознакою. Наприклад, поляки, татари та інші вороги запорізького 

козацтва подібних акцій не практикували. Проте, окрім кепкування над противником, на 

такого роду розвідку покладалися також й інші практичніші завдання.  

Гарно підготовлені козаки, переможці рукопашних сутичок у хорті (козацькому колі) 

виконували також функції бойового розвідувального дозору в сучасному розумінні. Ці 

особливо треновані за методиками Запорозької Січі козаки часом зустрічали авангард 

противника і на місці давали йому відсіч. 

Перспективи подальшого дослідження. Аналіз результатів даного дослідження дає 

підстави у подальшому для вивчення козацьких традицій у системі бойового хортингу для 

виховання в учнів патріотичних якостей. 
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Zub R. V., Yeromenko E. A., Baburnych S. A. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 
The origins of the Cossack traditions of combat horting and its 

patriotic-applied orientation 
 

 

Abstract. This scientific article describes the origins of the Cossack traditions of combat horting 

and its patriotic-applied orientation, military-patriotic education and sports-applied training of 

students by means of combat horting, identifies the features of educational and health purpose of the 

educational program education, with which military-patriotic events are conducted, methods and 

forms of physical education of children and youth with the use of military-patriotic means of modern 

national sport of martial arts and approaches to defining the essence, content and objectives of 

military-patriotic education of Ukrainian youth, rehabilitation and formation of readiness to defend 

Ukraine. It is noted that those boys who did not pass the test before the age of twenty-five were 

gradually forgotten: they became nameless landowners who failed to become soldiers, say "all or 

nothing" and join the free Cossacks, go to Khortytsia in Zaporizhzhya Sich. Hand-to-hand combat is 

beginning to become popular. We can assume that the victories during such a battle with a 

representative of the enemy army were marked by the Cossacks as valiant feats. A group of the most 

desperate and brave Zaporozhian Cossacks before the battle broke out and approached the enemy 

closer than the distance of a rifle shot and began to mock and mock the enemy loudly or with gestures, 

making him angry and causing tension and nervousness in the enemy. However, they were often 

exposed to rifle and artillery fire, which led to the death of the brave. Given the specifics of the 

Cossack army, with a peculiar form of military discipline and the absence of written statutes, this 

military tradition was their exclusive and characteristic feature. For example, Poles, Tatars and other 

enemies of the Zaporozhian Cossacks did not practice such actions. However, in addition to mocking 

the enemy, this kind of reconnaissance was also entrusted with other more practical tasks. Well-

trained Cossacks, winners of hand-to-hand combat in the greyhound (Cossack circle) also performed 

the functions of combat reconnaissance patrol in the modern sense. These Cossacks, who were 

specially trained according to the methods of the Zaporozhian Sich, sometimes met the enemy's 

vanguard and repulsed it on the spot. 
 

Key words: origins of Cossack traditions, sports-applied training, combat horting, patriotic-applied 

orientation, traditions of the Zaporozhian Sich, folk customs of Ukraine.
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