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Анотації:  
Розглянуто особливості здійснення 
спеціальної фізичної підготовки 
курсантів, майбутніх працівників 
правоохоронних органів. Метою 
дослідження було визначено провести 
систематизацію даних науково-
методичної літератури та передового 
досвіду у напрямку формування 
техніки рукопашного бою курсантів в 
процесі спеціальної фізичної 
підготовки. Для вирішення мети роботи 
застосовували методи дослідження: 
аналіз та узагальнення даних науково-
методичної літератури, систематизація. 
Визначено важливість оволодіння 
прийомами рукопашного бою 
майбутніми співробітниками 
правоохоронних органів як необхідної 
складової їх професійної діяльності. 
Систематизовано наукову інформації 
щодо методичних підходів формування 
техніки рукопашного бою курсантів, 
визначено низку особливостей 
навчання технічних дій у рукопашному 
бою у процесі спеціальної фізичної 
підготовки. Визначено особливості 
набуття досвіду використання прийомів 
рукопашного бою в умовах 
наближених до майбутньої професійної 
діяльності, устаткування необхідне для 
здійснення даного підходу. 
Результатом проведеної роботи є 
визначення змісту методики навчання 
прийомам рукопашного бою, 
параметрів фізичного навантаження в 
процесі тренувальної діяльності, 
засобів, методів та  послідовність 
навчання техніки рукопашного бою. 
Перспективи подальших досліджень 
даного наукового напряму полягають у 
розгляді підходів до вдосконалення 
техніки рукопашного бою 
співробітників правоохоронних органів 
в процесі професійно-прикладної 
фізичної підготовки. 

 

 
Theoretical and methodological bases of 

formation of hand-to-hand fighting 
techniques of cadets in the process of 

special physical training. 
The special features of conducting special 
physical training for students – future law 
enforcement officials were under 
consideration. The research objective was 
to systematize the data from scientific and 
methodological resources and best 
practices in developing students’ hand-to-
hand fighting techniques. In order to attain 
the objective the following methods were 
used: analysis and integration of the data 
from scientific and methodological 
resources, systematization. The 
importance of mastering hand-to-hand 
fighting techniques by future law 
enforcement officials as a significant 
component of their professional activity 
was defined. Scientific information about 
methodological approaches to developing 
students’ hand-to-hand fighting techniques 
was systematized, a number of 
peculiarities of teaching technical 
movements in hand-to-hand fighting in the 
process of special physical training was 
established.   
The peculiarities of gaining experience of 
using  hand-to-hand fighting techniques in 
line oriented conditions, equipment 
necessary for implementing this approach 
is specified. The research conducted 
resulted in defining the content of the 
methodology of teaching hand-to-hand 
fighting techniques, parameters of 
physical loading in the training process, 
means, methods and sequence of teaching 
hand-to-hand fighting techniques. The 
perspectives of further research of this 
scientific issue include learning the 
approaches to improving the hand-to-hand 
fighting techniques among law 
enforcement officials in the process of 
professional and applied physical training.       

 

 
Теоретико-методологические основы 

формирования техники рукопашного боя 
курсантов в процессе специальной 

физической подготовки. 
Рассмотрены особенности осуществления 
специальной физической подготовки 
курсантов, будущих работников 
правоохранительных органов. Целью 
исследования было определено провести 
систематизацию данных научно-
методической литературы и передового 
опыта в направлении формирования техники 
рукопашного боя курсантов в процессе 
специальной физической подготовки. Для 
достижения цели работы применяли методы 
исследования: анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы, 
систематизация. Определена важность 
овладения приемами рукопашного боя 
будущими сотрудниками 
правоохранительных органов как 
необходимой составляющей их 
профессиональной деятельности. 
Систематизирована научная информация об 
методических подходах формирования 
техники рукопашного боя курсантов, 
определен ряд особенностей обучения 
техническим действиям в рукопашном бою в 
процессе специальной физической 
подготовки.  
Определены особенности приобретения 
опыта использования приемов рукопашного 
боя в условиях приближенных к будущей 
профессиональной деятельности, 
оборудование необходимое для 
осуществления данного подхода. 
Результатом проведенной работы является 
определение содержания методики обучения 
приемам рукопашного боя, параметров 
физической нагрузки в процессе 
тренировочной деятельности, средств, 
методов и последовательность обучения 
технике рукопашного боя. Перспективы 
дальнейших исследований данного научного 
направления заключаются в рассмотрении 
подходов к совершенствованию техники 
рукопашного боя сотрудников 
правоохранительных органов в процессе 
профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

Ключові слова:  
рукопашний бій, спеціальна фізична 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій. Складні 

соціально-економічні умови в Україні, супроводжуються погіршенням криміногенної 

ситуації, що має вплив на стан законності та порядку в нашій країні. Успішність боротьби зі 

злочинністю безпосередньо залежить від рівня підготовленості працівників правоохоронних 

органів, перш за все їх спеціальної фізичної підготовленості (СФП). 

У процесі реалізації професійної діяльності особовий склад має право застосовувати 

заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і порядку, 

передбачених чинним законодавством. Виконання завдань підвищення бойової готовності, 
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антитерористичних операцій вимагає від ефективної діяльності в стресових, особливих 

умовах [3; 6]. Ступінь оволодіння професійними навичками особового складу під час 

виконання службових завдань визначає ступінь професійного володіння прийомами 

рукопашного бою. Формування професійного досвіду працівників правоохоронних органів 

починається з першого дня навчання у закладах вищої освіти. 

Рукопашний бій – це ближній бій без використання або з обмеженим використанням 

вогнепальної зброї, що зазвичай ведеться один на один або група проти групи [7]. Як 

складова частина системи СФП курсантів закладів вищої освіти МВС, рукопашний бій був 

об’єктом наукових досліджень, але нажаль серед спеціалістів по рукопашному бою не 

визначено єдиної думки, щодо послідовності навчання основним групам прийомів та 

відсутній єдиний підхід до навчання техніки рукопашного бою [4]. Зазначене коло питань 

потребує систематизації наукових даних щодо формування та удосконалення техніки 

рукопашного бою курсантів в процесі СФП.  

Дана робота є фрагментом НДР факультету фізичного виховання і спорту 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили «Розробка і реалізація 

інноваційних технологій і корекції функціонального стану людини при фізичних 

навантаженнях в спорті і реабілітації», № державної реєстрації 0117U007145. 
Мета дослідження – провести систематизацію даних науково-методичної літератури 

та передового досвіду у напрямку формування техніки рукопашного бою курсантів в 

процесі спеціальної фізичної підготовки. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, 

систематизація. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-методичної літератури з 

питань здійснення підготовки курсантів до володіння навичками рукопашного бою, 

дозволив визначити загальні тенденції здійснення даного виду діяльності.  

За даними науково-методичної й спеціальної літератури, однією з головних проблем 

удосконалення системи формування рухових навичок рукопашного бою є професійне 

ставлення викладачів кафедр фізичної та бойової підготовки до процесу навчання 

спеціальним рухам. Отже, на думку спеціалістів, тренерсько-викладацький склад має бути 

озброєним глибокими знаннями про загальнобіологічні та дидактичні закономірності 

формування рухових навичок і володіти сучасними методиками навчання [5; 10]. 

У процесі вивчення сучасних методик навчання прийомів рукопашного бою виявлено 

значний обсяг інформації, яка містять теоретичні та практичні основи формування навичок 

рукопашного бою у курсантів в процесі СПФ.  

Із метою оптимізації навчального процесу з техніко-тактичної підготовки у закладах 

вищої освіти Міністерства внутрішніх справ (МВС) В.І. Пліско пропонує ураховувати 

накопичений досвід бійця, а відпрацювання техніко-тактичних комбінацій проводити в 

умовах несподіванки, дефіциту інформації та часу для ухвалення відповідних рішень під 

час затримання [13]. В. В. Бондаренко [2] підтримує його думку та пропонує 

використовувати методику, яка базується на знаннях закономірностей у діях супротивника, 

які передують нападу, і сприяє формуванню спеціальних психомоторних якостей курсантів. 

Результати досліджень Ю. П. Платонова [12] показали, що формування захисно-

атакуючих дій ведення рукопашного бою в курсантів підрозділів спеціального призначення 

проходитиме успішно, якщо буде розроблена і впроваджена в освітній процес цілісна 

педагогічна технологія, яка передбачатиме поєднання військово-професійної, спеціальної, 

військово-педагогічної та морально-психологічної підготовки курсантів і ґрунтуватиметься 

на виконанні завдань репродуктивно-пошукового та варіативно-реконструктивного 

характеру. 

Аналіз експериментальних даних стосовно ефективності різних тактик ведення 

рукопашного поєдинку дозволив А. Н. Кочергіну [11] виділити дві тенденції. По-перше, 



I I .  Н А У К О В И Й  Н А П Р Я М          

176 
 

ймовірність досягнення перемоги в рукопашній сутичці істотно вища в того курсанта, який 

реалізує активну, агресивно-наступальну тактику ведення бою. По-друге, перевага 

наступальної тактики ведення поєдинку поступово знижується із підвищенням рівня 

навченості супротивника [11]. 

Лінійно-концентричний метод навчання рукопашного бою пропонує С. А. Іванов [9]. 

Спеціаліст визначив чотири складові рукопашного бою − техніку ударів різними частинами 

тіла; техніку кидків; техніку звільнення від захватів і обхватів; техніку роботи зі зброєю й 

проти неї [9]. На думку вченого, їх вивчення може здійснюватися як у поєднанні один з 

одним, так і окремо [9].  

При цьому автори зазначають необхідність доведення техніки рукопашного бою до 

автоматизму з можливим виконанням прийомів у варіативних умовах. Так, П. І. Тюпа, 

О. І. Тюпа вважають, що для підвищення технічної майстерності в рукопашному бою 

потрібне засвоєння до автоматизму певної кількості прийомів та використання трьох-п’яти 

прийомів, відпрацьованих для різних ситуацій [15]. 

Ю. П. Сергієнко та інш. вважають, що більш прогресивними і досконалими є 

методично правильно організовані регулярні заняття, які насичені практичними знаннями, 

що полягають у вмінні своєчасно концентруватися при виконанні комплексних та 

спеціальних вправ із прикладного напрямку [14]. Науковець пропонує систему СФП 

курсантів з оволодіння навичками рукопашного бою, яка базується на встановленій 

залежності розвитку координаційних здібностей, швидкісно-силової й загальної 

витривалості від сомато-вегетативних факторів [14]. 

Пошук шляхів удосконалення діяльності співробітників правоохоронних органів в 

умовах екстремальних ситуацій спонукав Д. В. Глущенка [5] до розроблення змісту 

програми прикладної фізичної підготовки співробітників органів внутрішніх справ для 

вирішення оперативно-службових завдань у надзвичайних обставинах і ситуаціях у рамках 

навчальної дисципліни «Фізична підготовка» у закладах вищої освіти МВС, відмітною 

особливістю якої є моделювання умов надзвичайних обставин і ситуацій на практичних 

заняттях в обсязі 50% від усього програмного матеріалу.  

Висновки, зроблені науковцем, та програма прикладної фізичної підготовки 

співробітників органів внутрішніх справ ґрунтуються на визначенні типології діяльності 

співробітників внутрішніх справ, які діють в умовах надзвичайних обставин і при ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, що передбачає виконання конкретних оперативно-

службових завдань і переважний прояв певних фізичних здібностей. 

Наукові пошуки Н. А. Алексєєва [1] підтверджують думку багатьох дослідників, що в 

надзвичайних обставинах і ситуаціях професійної діяльності співробітників 

правоохоронних органів принципового значення набувають рівень їх СФП, уміння 

виконувати службові завдання у засобах бронезахисту без зниження ефективності цього 

виду діяльності.   

Для удосконалення техніки рукопашного бою в процесі фізичної підготовки 

співробітників Міністерства юстиції Л. Б. Дзержинська запропонувала включати в заняття 

виконання прийомів у повній екіпіровці, в повсякденному одязі, в темряві, на обмеженому 

просторі, на слизькій поверхні, у стані фізичного стомлення, а також спаринги з одним і 

кількома супротивниками [8]. 

До аналогічної думки щодо необхідності наближення навчально-тренувальної сутички 

до реальних умов шляхом застосуванням макетів зброї, навчальних зразків вогнепальної, 

холодної зброї, шумових, димових і світлових гранат також схиляється О. В. Хацаюк. Крім 

того, на його переконання, навчання техніці рукопашного бою та подоланню перешкод із 

використанням нових технічних засобів дозволить підвищити рівень бойової готовності 

підрозділів і частин внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України [16]. 
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Складний період адаптації до умов навчання у закладі вищої освіти МВС на думку 

О. Горпинича [6] також можливо покращити за рахунок поєднання засобів рукопашного 

бою з психологічним тренінгом. На думку автора, застосування фізичних навантажень в 

комплексі з психологічним тренінгом детермінує розширення адаптаційних можливостей 

курсантів, навчально-службова діяльність яких ускладнена різкою зміною умов існування 

та необхідністю виконувати вимоги великої кількості наказів, інструкцій і розпоряджень.  

Узагальнення спеціальної науково-методичної літератури дозволило визначити низку 

особливостей навчання технічних дій у рукопашному бою у процесі СФП:  

 зміст методики рукопашного бою повинен ґрунтуватися на засадах різноманіття 

засобів які використовуються, послідовності навчання окремим прийомам, врахуванні 

найбільш типових помилок під час навчання; 

 параметри фізичного навантаження повинні визначатися у відповідності вихідного 

рівня курсантів, набутого рівня координаційних та силових здібностей; 

 розвиток здатності до саморегуляції психологічної та фізичної, що  має прояв у 

здатності до контролю психологічної стабільності у різних ситуаціях та диференційованого 

застосування фізичних зусиль;  

 поступове формування техніки рукопашного бою повинно враховувати здобуття 

рухової навички та доведення виконання прийомів до автоматизму, у варіативних умовах 

виконання та наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності; 

 високий професійний рівень тренера-викладача, рівень практичного досвіду. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Спеціальна фізична підготовка як 

навчальна дисципліна має на меті забезпечення підготовки курсантів з високим рівнем 

різнобічної фізичної підготовленості, здатних ефективно вирішувати службові завдання, 

стійко витримувати розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження без зниження 

ефективності професійної діяльності, досконало володіти навичками застосування засобів 

фізичного впливу та самозахисту. Слід зазначити, що процес підготовки майбутнього 

особового складу належить до складних форм педагогічної діяльності, в яких інтегруються 

медико-біологічні, психофізіологічні та організаційно-методичні підходи. Необхідність 

урахування всіх згаданих підходів у комплексі є найважливішою умовою підвищення 

ефективності процесу навчання. 

Накопичений масив наукових знань, вивчення досвіду провідних фахівців дають змогу 

припустити, що підвищення ефективності, вдосконалення техніки рукопашного бою 

курсантів у процесі СФП можливі на основі використання в педагогічному процесі 

послідовних дій по формуванню та вдосконаленню техніки рукопашного бою. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розгляді підходів до вдосконалення 

техніки рукопашного бою співробітників правоохоронних органів в процесі професійно-

прикладної фізичної підготовки. 
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