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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

  денна форма навчання 

Кількість кредитів –7 
Галузь знань 

26 Цивільна безпека 
 

Модуль-контролів – 4 

Спеціальність: 

026 Правоохоронна 

діяльність 

 

Загальна кількість 

годин – 210 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

1-2 

Семестр 

1-4 

Практичні 

160 год. 

Самостійна робота 

50 год. 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - забезпечення високого рівня психофункціональної та рухової 

підготовленості спеціалістів Національної поліції України, спроможних 

вирішувати оперативно-службові завдання, проявляючи при цьому високий 

рівень стійкості під час фізичного та нервово-емоційного напруження, 

володіючи на достатньому рівні прикладними навичками та спеціальними 

вміннями. 

Основним завданням дисципліни є: 

 формування вмінь та навичок до практичних дій в умовах виконання 

службових завдань, що виникають у процесі службової діяльності для 

забезпечення законності та охорони правопорядку 

 вивчення основних законодавчих та нормативно-правових актів з 

організації фізичної підготовки працівників Національної поліції України; 

 вивчення особливостей впливу на організм людини та правил регулювання 

фізичного навантаження під час виконання фізичних вправ; 

 навчання основам проведення самоконтролю за станом здоров’я, 

функціональним станом організму; 

 навчання основам здорового способу життя, вимогам особистої та 

громадської гігієни; 

 вивчення вимог службово-професійної діяльності до рівня фізичної 

підготовленості правоохоронців; 



 

 

 вивчення правомірності застосування заходів фізичного впливу для 

захисту громадян, самозахисту, протидії озброєним та неозброєним злочинцям, 

а також для силового затримання правопорушників; 

 навчання прийомам самоконтролю під час занять фізичними вправами. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

Загальні компетентності:  

 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

 ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності:  

 СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності; 

 СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми; 

 СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку; 

 СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під 

захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної 

власності; 

 СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми 

під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу; 

 СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці 

 СК21. Здатність вживати заходів з метою запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

Результати навчання:  

 ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов 

правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки; 

 ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно 

оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати 

превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію 

адміністративних та кримінальних правопорушень.  



 

 

 ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач 

правоохоронної діяльності; 

  ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю 

та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального злочину чи адміністративного правопорушення; 

 ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, 

спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні 

технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та 

оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому 

числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності; 

 ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та 

противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

Міждисциплінарні зв'язки. 

Дисципліна "Спеціальна фізична підготовка" тісно пов'язана з такими 

дисциплінами як "Тактико-спеціальна підготовка", "Вогнева підготовка", 

"Особиста безпека поліцейського" та "Адміністративна діяльність". 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Легка атлетика. 

Розвиток фізичних якостей (швидкісних якостей та координаційних 

здібностей, сили, силової витривалості)  

  Прискорення, спринтерський біг на коротких дистанціях 60-100 м із 

різних стартових положень, з місця, з ходу, біг вгору, біг вниз, біг по нахиленій 

доріжці з різними кутами підйому, перемінний біг з переходами від 

максимальних зусиль до бігу по інерції і навпаки; 

- човниковий біг; 

- безперервний біг по рівномірному та перемінному режимах 1-6 км; 

- кросовий біг по пересічній місцевості з подоланням природних 

перешкод; 

- вправи для розвитку часу реакції (виконання окремого руху або вправи за 

сигналом); 

- рухливі та спортивні ігри, естафети; 

- вправи з веденням нестандартних вихідних положень; зі зміною 

швидкості та темпів рухів; з ускладненням звичайної дії та комбінуванням 

звичайних дій у незвичайних сполученнях; зі зміною просторових обмежень, в 

яких виконується дія; з використанням природних і штучних умов середовища 

для розширення витривалості рухливих навичок; 

- виконання контрольних вправ на швидкість, витривалість та 

координацію; 

 

 



 

 

Тема №2. Гімнастика. 

 Спеціально-підготовчі вправи.  Розвиток фізичних якостей (сили, силової 

витривалості, швидкісно-силових якостей)  

Вправи з особистою вагою (підтягування, піднімання прямих ніг на 

перекладені; піднімання та опускання прямих ніг в упорі на брусах, утримання 

ніг у положенні кута на брусах та гімнастичній драбині, згинання та розгинання 

рук в упорі на брусах, в упорі лежачи, комплексні силові вправи, стрибки з 

глибокого присіду, з навантаженням тощо); 

- вправи з вагою (гантелі, гирі, набивні м’ячі тощо); 

- вправи на спортивних приладах та тренажерах; 

- виконання контрольних вправ на силу. 

Тема №3. Навчання техніки ударів руками, ногами та захисту від 

ударів. Навчання техніки ударів та захисту гумовим кийком.  

Удари руками (на місці, з пересуванням, з розвороту, та зміною напрямку 

атаки): 

- удар рукою з низу по тулубу, в голову (кулаком, основою долоні, ліктем); 

- прямий удар рукою по тулубу, в голову (кулаком, основою долоні); 

- удар рукою з боку по тулубу, в голову (кулаком, ліктем, основою долоні); 

- удар рукою навідмах по тулубу, в голову (кулаком, ребром долоні); 

- інші удари. 

Комбінації ударів руками. 

Удари ногами (на місці, с пересуванням, з розвороту та зміною напрямку 

атаки): 

- Захист від ударів руками (рухом, ухилом, підставленням рук, відбивання 

передпліччям, долонями, ребром долоні, комбінований захист); 

- захист від ударів ногами (рухом, ухилом, підставленням рук та ніг, 

відбивання передпліччя, стопою, комбінований захист); 

- контратаки (з використанням техніки раніше вивчених ударів руками і 

ногами та з переходом на прийом затримання і конвоювання; 

- комбінації контратакуючих дій. 

Удари гумовою палицею виконуються з випадом вперед, в сторони, назад, 

з поворотами: 

- удари гумовою палицею, утримуючи в одній руці: - знизу, збоку, зверху, 

прямо, навідліг; 

- удари гумовою палицею, утримуючи обома руками – прямо, збоку, 

навідліг; 

- комбінації – захист, контратака ударами та задушливі прийоми гумовою 

палицею; 

- способи захисту гумовою палицею від ударів руками, ногами, 

предметами, зброєю (знизу, зверху, збоку, прямо, навідліг). 

 Задушливі захоплення правопорушника виконуються з положення 

стоячи, на колінах, лежачи за допомогою гумової палиці.  

Тема 4. Навчання техніки прийомів затримання та конвоювання. 
- Затримання “ривком” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “замком” при підході спереду і конвоювання; 



 

 

- затримання “нирком” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “вузлом руки зверху” при підході збоку та конвоювання; 

- затримання “важелем руки через передпліччя” при підході збоку і 

конвоювання; 

- затримання при підході ззаду “із захватом ніг” і конвоювання. 

Тема 5. Навчання техніки прийомів визволення від захватів та 

обхватів. 

Прийоми визволення від захватів при підході спереду з подальшим 

затриманням: 

- від захвату зап’ястя однойменною рукою; 

- від захвату зап’ястя двома руками; 

- від захвату кистей обох рук хватом знизу; 

- від захвату кистей обох рук хватом зверху; 

- від захвату одягу на лівому (правому) передпліччі; 

- від захвату одягу на грудях двома руками; 

- від захвату за волосся спереду;  

- від захвату за комір ззаду;  

- від удушення передпліччям ззаду; 

Прийоми визволення від обхватів спереду з подальшим затриманням : 

- від обхвату тулуба під руки;  

- від обхвату тулуба з руками. 

Тема 6. Навчання техніки кидків. 
  Прийоми самостраховки та страховки партнера. 

Задня підніжка. Вихід від утримання збоку. Кидок через стегно. Важіль 

руки через стегно лежачи. Кидок з захопленням ніг спереду, ззаду. Задушення 

плечем і передпліччям ззаду: 

 - передня підніжка; 

 - передні підсікання. Задня підніжка з захопленням ніг. 

Тема 7. Навчання техніки захисних дій від загрози ножем та іншим 

предметом.  

  Захисні дії від загрози озброєного ножем  з подальшим затриманням: 

- захист від прямого удару ножем в тулуб; 

- захист від удару ножем знизу;  

- захист від удару ножем зверху;  

- захист від удару ножем збоку;  

- захист від удару ножем навідліг. 

 Захисні дії від загрози озброєного палицею з подальшим затриманням: 

- захист від удару палицею зверху;  

- захист від удару палицею збоку;  

- захист від удару палицею навідліг. 

Тема 8. Навчання техніки захисних дій при погрозі та спробі 

заволодіти вогнепальною зброєю.  
Захист від погрози пістолетом спереду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду лівою рукою;  



 

 

- захист від погрози пістолетом збоку;                                                                                                                                                       

- захист від погрози довгоствольною вогнепальною зброєю спереду; 

- захист від погрози довгоствольною вогнепальною зброєю ззаду. 

Тема 9. Навчання техніки зовнішнього огляду, зв’язування та 

застосування наручників.  
Одиночний огляд затриманого в положенні стоячи під загрозою 

застосування пістолета;  

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи на колінах під 

погрозою застосування пістолета;  

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи біля стіни під 

погрозою застосування пістолета; 

- одиночний огляд затриманого в положенні лежачи під погрозою 

застосування пістолета. 

Тема 10. Удосконалення техніки прийомів затримання та 

конвоювання. 
- Затримання “ривком” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “замком” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “нирком” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “нирком” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “важелем руки через передпліччя” при підході збоку і 

конвоювання; 

- затримання “важелем руки через шию” при підході збоку і конвоювання; 

- затримання “важелем руки до середини” при підході спереду і 

конвоювання; 

- затримання “важелем руки назовні” при підході спереду і конвоювання; 

- затримання “поштовхом” при підході ззаду і конвоювання; 

- затримання “під руку” при підході ззаду і конвоювання; 

- затримання “вузлом руки зверху” при підході збоку та конвоювання; 

- затримання при підході ззаду “із захватом ніг” і конвоювання. 

Виконання прийомів затримання після фізичного та психічного 

навантаження. 

Тема 11. Удосконалення техніки прийомів визволення від захватів та 

обхватів. 

Прийоми визволення від захватів при підході спереду з подальшим 

затриманням: 

- від захвату зап’ястя однойменною рукою; 

- від захвату зап’ястя двома руками; 

- від захвату кистей обох рук хватом знизу; 

- від захвату кистей обох рук хватом зверху; 

- від захвату одягу на лівому (правому) передпліччі; 

- від захвату одягу на грудях двома руками; 

- від захвату за волосся спереду;  

- від захвату за комір ззаду;  

- від удушення передпліччям ззаду; 

Прийоми визволення від обхватів спереду з подальшим затриманням : 



 

 

- від обхвату тулуба без рук (спереду і ззаду);  

- від обхвату тулуба з руками (спереду і ззаду); 

Виконання прийомів визволення від захватів та обхватів з подальшим  

затриманням після фізичного та психічного навантаження. 

Тема 12. Удосконалення техніки кидків. 
Прийоми самостраховки та страховки партнера. 

Виконання кидків: 

- передня підніжка; 

- задня підніжка; 

- кидок через стегно; 

- кидок через спину. 

Виконання кидків з подальшим переходом на больові та задушливі 

прийоми. 

Звільнення від больових та задушливих прийомів. 

Виконання кидків з подальшим  затриманням після фізичного та 

психічного навантаження. 

Тема 13. Удосконалення техніки захисних дій від загрози ножем та 

іншим предметом. Ситуативні тренінги. 

  Захисні дії від загрози озброєного ножем  з подальшим затриманням: 

- захист від прямого удару ножем в тулуб; 

- захист від удару ножем знизу;  

- захист від удару ножем зверху;  

- захист від удару ножем збоку;  

- захист від удару ножем навідліг. 

 Захисні дії від загрози озброєного палицею з подальшим затриманням: 

- захист від удару палицею зверху;  

- захист від удару палицею збоку;  

- захист від удару палицею навідліг. 

Захист від групового нападу.  
Захисні дії від 2-х нападаючих:  

- нападаючі виконують удари руками та ногами; 

- нападаючі виконують удари ножем, палицею або іншим предметом; 

- нападаючі виконують захвати, обхвати або інші технічні дії; 

- нападаючі, за командою викладача виконують комбіновані атакуючі дії; 

- захисні дії від 3-х нападаючих (дії нападаючих суворо регламентуються 

викладачем); 

- захисні дії від 4-х нападаючих ( кожен з нападаючих виконує атакуючі дії 

з інтервалом часу за командою викладача). 

Моделювання ситуацій нападу після фізичного та психічного 

навантаження. 

Тема 14. Удосконалення техніки захисних дій при погрозі та спробі 

заволодіти вогнепальною зброєю.  
Захист від погрози пістолетом спереду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду лівою рукою;  



 

 

- захист від погрози пістолетом збоку;                                                                                                                                                       

- захист від погрози довгоствольною вогнепальною зброєю спереду; 

- захист від погрози довгоствольною вогнепальною зброєю ззаду. 

Захисні дії при погрозі та спробі заволодіти вогнепальною зброєю з 

подальшим затриманням. 

Моделювання ситуацій нападу та захисні дії при погрозі та спробі 

заволодіти вогнепальною зброєю з подальшим затриманням після фізичного та 

психічного навантаження. 

Тема 15. Удосконалення техніки зовнішнього огляду, зв’язування та 

застосування наручників. Ситуативні тренінги. 

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи під загрозою 

застосування пістолета, а саме;  

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи на колінах під 

погрозою застосування пістолета; 

 - одиночний огляд затриманого в положенні стоячи біля стіни під 

погрозою застосування пістолета; 

- одиночний огляд затриманого в положенні лежачи під погрозою 

застосування пістолета. 

Удосконалення техніки зовнішнього огляду в різноманітних ситуаціях. 

- зв’язування затриманого з використанням мотузки; 

- зв’язування за допомогою ременя;  

- одягання металевих наручників на затриманого (за наявності опору). 

Проведення зовнішнього огляду та одягання наручників після виконання 

прийому затримання.  

Проведення зовнішнього огляду та одягання наручників після виконання 

прийому затримання після фізичного та психічного навантаження. 

Тема 16. Взаємодопомога при затриманні правопорушника озброєного 

ножем або іншим предметом. Ситуативні тренінги. 
  Надання допомоги при затриманні та конвоюванні правопорушника: 

- надання допомоги при затриманні та конвоюванні правопорушника, що 

чинить опір; 

- взаємодопомога при затриманні озброєного ножем або іншим предметом; 

- взаємодопомога при затриманні та конвоюванні в різноманітних 

ситуаціях. 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції  

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Навчальна тематика 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

Практичні заняття Самостійна робота 

1 2 3 4 

Модульний контроль 1    

Тема 1. Легка атлетика. 10 8 2 

Тема 2. Гімнастика. 8 6 2 

Тема 3. Навчання 

(удосконалення) техніки 

ударів руками, ногами та 

захисту від ударів. Навчання  

(удосконалення) техніки 

ударів та захисту гумовим 

кийком.  

8 6 2 

Тема 4. Навчання техніки 

прийомів затримання та 

конвоювання. 

14 10 4 

Тема 5. Навчання техніки 

прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 

14 10 4 

Усього годин за І семестр 54 40 14 

Модульний контроль 2    

Тема 6. Навчання техніки 

кидків. 

16 12 4 

Тема 7. Навчання техніки 

захисних дій від загрози 

ножем та іншим предметом.  

18 14 4 

Тема 8. Навчання техніки 

захисних дій при погрозі та 

спробі заволодіти 

вогнепальною зброєю.  

16 12 4 

Тема 9. Навчання техніки 

зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування 

16 12 4 



 

 

 

 

 

наручників.  

Усього годин за ІІ семестр 66 50 16 

Усього за навчальний рік 120 90 30 

Модульний контроль 3    

Тема 10. Удосконалення 

техніки прийомів затримання 

та конвоювання. 

14 10 4 

Тема 11. Удосконалення 

техніки прийомів визволення 

від захватів та обхватів. 

14 10 4 

Тема 12. Удосконалення 

техніки кидків. 

14 10 4 

Тема 13. Удосконалення 

техніки захисних дій від 

загрози ножем та іншим 

предметом. Ситуативні 

тренінги. 

14 10 4 

Усього годин за ІІІ семестр 56 40 16 

Модульний контроль 4    

Тема 14. Удосконалення 

техніки захисних дій при 

погрозі та спробі заволодіти 

вогнепальною зброєю. 

Ситуативні тренінги. 

10 12 2 

Тема 15. Удосконалення 

техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування 

наручників. Ситуативні 

тренінги. 

10 12 2 

Тема 16. Взаємодопомога при 

затриманні правопорушника 

озброєного ножем або іншим 

предметом. Ситуативні 

тренінги. 

6 6  

Усього годин за ІV семестр 34 30 4 

Усього за навчальний рік 90 70 20 

Усього на навчальну дисципліну 210 160 50 



 

 

 

Факультет № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки 

Навчальна тематика 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

Практичні заняття Самостійна робота 

1 2 3 4 

Модульний контроль 1    

Тема 1. Легка атлетика. 10 8 2 

Тема 2. Гімнастика. 10 8 2 

Тема 3. Навчання 

(удосконалення) техніки 

ударів руками, ногами та 

захисту від ударів. Навчання  

(удосконалення) техніки 

ударів та захисту гумовим 

кийком.  

10 8 2 

Тема 4. Навчання техніки 

прийомів затримання та 

конвоювання. 

10 6 4 

Усього годин за І семестр 40 30 10 

Модульний контроль 2    

Тема 5. Навчання техніки 

прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 

14 10 4 

Тема 6. Навчання техніки 

кидків. 

14 10 4 

Тема 7. Навчання техніки 

захисних дій від загрози 

ножем та іншим предметом.  

14 10 4 

Тема 8. Навчання техніки 

захисних дій при погрозі та 

спробі заволодіти 

вогнепальною зброєю.  

14 10 4 

Тема 9. Навчання техніки 

зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування 

наручників.  

14 10 4 

Усього годин за ІІ семестр 70 50 20 



 

 

 

 

 

 

 

Усього за навчальний рік 110 80 30 

Модульний контроль 3    

Тема 10. Удосконалення 

техніки прийомів затримання 

та конвоювання. 

18 14 4 

Тема 11. Удосконалення 

техніки прийомів визволення 

від захватів та обхватів. 

16 12 4 

Тема 12. Удосконалення 

техніки кидків. 

16 12 4 

Тема 13. Удосконалення 

техніки захисних дій від 

загрози ножем та іншим 

предметом. Ситуативні 

тренінги. 

16 12 4 

Усього годин за ІІІ семестр 66 50 16 

Модульний контроль 4    

Тема 14. Удосконалення 

техніки захисних дій при 

погрозі та спробі заволодіти 

вогнепальною зброєю. 

Ситуативні тренінги. 

12 10 2 

Тема 15. Удосконалення 

техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування 

наручників. Ситуативні 

тренінги. 

12 10 2 

Тема 16. Взаємодопомога при 

затриманні правопорушника 

озброєного ножем або іншим 

предметом. Ситуативні 

тренінги. 

10 10  

Усього годин за ІV семестр 34 30 4 

Усього за навчальний рік 100 80 20 

Усього на навчальну дисципліну 210 160 50 



 

 

 

 

5.Теми практичних занять 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 



 

 

№з/п Назва теми К-ть годин 
 

1.  Тема 1. Легка атлетика. 8 

2.  Тема 2. Гімнастика. 6 

3.  Тема 3. Навчання (удосконалення) техніки ударів руками, 

ногами та захисту від ударів. Навчання та удосконалення 

техніки ударів та захисту гумовим кийком. 

6 

4.  Тема 4. Навчання техніки прийомів затримання та 

конвоювання. 

10 

5.  Тема 5. Навчання техніки прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 
10 

6.  Тема 6. Навчання техніки кидків 12 

7.  Тема 7. Навчання техніки  захисних дій від загрози ножем 

та іншим предметом.  

14 

8.  Тема 8. Навчання техніки захисних дій при погрозі та 

спробі заволодіти вогнепальною зброєю.  

12 

9.  Тема 9. Навчання техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування наручників.  

12 

10.  Тема 10. Удосконалення техніки прийомів затримання та 

конвоювання. 

10 

11.  Тема 11. Удосконалення техніки прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 

10 

12.  Тема 12. Удосконалення техніки кидків. 10 

13.  Тема 13. Удосконалення техніки захисних дій від загрози 

ножем та іншим предметом. Ситуативні тренінги. 

10 

14.  Тема 14. Удосконалення техніки захисних дій при погрозі 

та спробі заволодіти вогнепальною зброєю. Ситуативні 

тренінги. 

12 

15.  Тема 15. Удосконалення техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування наручників. Ситуативні 

тренінги. 

12 

16.  Тема 16. Взаємодопомога при затриманні 

правопорушника озброєного ножем або іншим 

предметом. Ситуативні тренінги. 

6 

 Разом 160 

 

Факультет № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки 



 

 

№з/п Назва теми К-ть годин 
 

1.  Тема 1. Легка атлетика. 8 

2.  Тема 2. Гімнастика. 8 

3.  Тема 3. Навчання (удосконалення) техніки ударів руками, 

ногами та захисту від ударів. Навчання та удосконалення 

техніки ударів та захисту гумовим кийком. 

8 

4.  Тема 4. Навчання техніки прийомів затримання та 

конвоювання. 

6 

5.  Тема 5. Навчання техніки прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 
10 

6.  Тема 6. Навчання техніки кидків 10 

7.  Тема 7. Навчання техніки  захисних дій від загрози ножем 

та іншим предметом.  

10 

8.  Тема 8. Навчання техніки захисних дій при погрозі та 

спробі заволодіти вогнепальною зброєю.  

10 

9.  Тема 9. Навчання техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування наручників.  

10 

10.  Тема 10. Удосконалення техніки прийомів затримання та 

конвоювання. 

14 

11.  Тема 11. Удосконалення техніки прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 

12 

12.  Тема 12. Удосконалення техніки кидків. 12 

13.  Тема 13. Удосконалення техніки захисних дій від загрози 

ножем та іншим предметом. Ситуативні тренінги. 

12 

14.  Тема 14. Удосконалення техніки захисних дій при погрозі 

та спробі заволодіти вогнепальною зброєю. Ситуативні 

тренінги. 

10 

15.  Тема 15. Удосконалення техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування наручників. Ситуативні 

тренінги. 

10 

16.  Тема 16. Взаємодопомога при затриманні 

правопорушника озброєного ножем або іншим 

предметом. Ситуативні тренінги. 

10 

 Разом 160 

 

 

 

6. Самостійна робота 



 

 

 

№з/п Назва теми К-ть годин 
 

1.  Тема 1. Легка атлетика. 2 

2.  Тема 2. Гімнастика. 2 

3.  Тема 3. Навчання (удосконалення) техніки ударів 

руками, ногами та захисту від ударів. Навчання та 

удосконалення техніки ударів та захисту гумовим 

кийком. 

2 

4.  Тема 4. Навчання техніки прийомів затримання та 

конвоювання. 

4 

5.  Тема 5. Навчання техніки прийомів визволення від 

захватів та обхватів. 
4 

6.  Тема 6. Навчання техніки кидків 4 

7.  Тема 7. Навчання техніки  захисних дій від загрози 

ножем та іншим предметом.  

4 

8.  Тема 8. Навчання техніки захисних дій при погрозі 

та спробі заволодіти вогнепальною зброєю.  

4 

9.  Тема 9. Навчання техніки зовнішнього огляду, 

зв’язування та застосування наручників.  

4 

10.  Тема 10. Удосконалення техніки прийомів 

затримання та конвоювання. 

4 

11.  Тема 11. Удосконалення техніки прийомів 

визволення від захватів та обхватів. 

4 

12.  Тема 12. Удосконалення техніки кидків. 4 

13.  Тема 13. Удосконалення техніки захисних дій від 

загрози ножем та іншим предметом. Ситуативні 

тренінги. 

4 

14.  Тема 14. Удосконалення техніки захисних дій при 

погрозі та спробі заволодіти вогнепальною зброєю. 

Ситуативні тренінги. 

2 

15.  Тема 15. Удосконалення техніки зовнішнього 

огляду, зв’язування та застосування наручників. 

Ситуативні тренінги. 

2 
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Для самостійної роботи виносяться питання з вивчених тем на заняттях, 

так як ця робота здійснюється без керівництва науково-педагогічного 



 

 

працівника, але під його контролем і методичною допомогою. Самостійні 

заняття проводяться в поза навчальний час та під час самопідготовки і є 

складовою частиною загального навчально-тренувального процесу з 

дисципліни «спеціальна фізична підготовка». 

 

7. Методи навчання 
В теорії спеціальної фізичної підготовки метод – це спосіб виконання або 

застосування конкретної вправи або технічної дії та використання інших 

засобів, що забезпечують досягнення поставленої мети навчально-

тренувального процесу. Методичний прийом – це спосіб реалізації метода в 

конкретній педагогічній ситуації. Методика – сукупність способів доцільного 

виконання фізичного навантаження. 

Метод навчання – процес двосторонній. З одного боку — це діяльність 

викладача по передачі знань, керівництву процесом формування умінь і 

навичок курсанта, а з другого боку – діяльність курсанта по засвоєнню знань, 

відпрацюванню умінь і навичок. 

Навчання рухових дій забезпечується використанням різноманітних 

методів і методичних прийомів, які можна поділити на три групи. 
 

Методи, які використовуються в процесі фізичної підготовки курсантів 

Методи надбання 

теоретичних знань 

Методи оволодіння 

руховими уміннями і 

навиками 

Методи вдосконалення 

рухових навиків і 

фізичних якостей 

Методи, які передбачають 

сенсорну передачу і 

засвоєння інформації 

(наочна демонстрація 

викладачем) 

Методи, що передбачають 

формування цілісного 

рухового навику (цілісної 

вправи) 

Методи, які 

передбачають чітке 

нормування і 

регулювання фізичних 

навантажень в ході 

виконання завдання 

(рівномірний, 

перемінний, повторний, 

інтегральний, круговий). 

Методи, які передбачають 

печатну передачу, 

засвоєння і відтворення 

інформації (робота з 

інформаційними 

джерелами) 

Методи, що передбачають 

формування цілісного 

рухового навику по 

частинам з подальшим 

поєднанням їх в єдине ціле 

(метод розділеної вправи) 

Методи, які 

передбачають створення 

реальних службово-

прикладних ситуацій в 

ході занять (ігровий, 

змагальний) 

Методи, які передбачають 

усну передачу, засвоєння і 

відтворення інформації 

(лекції, бесіди і т.п.) 

  

 



 

 

Методичні прийоми – це шляхи реалізації методів. Вони є допоміжними 

засобами в реалізації методу, оскільки не можуть самостійно виконувати 

функції по передачі і засвоєнню курсантами знань, умінь і навичок. Діапазон 

застосування того чи іншого методу залежить від наявності арсеналу 

методичних прийомів. 

8. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Екзаменаційні, залікові та модульні вимоги зі спеціальної фізичної 

підготовки складаються у відповідності до наказу МВС України № 50 від 

26.01.2016 «Про затвердження Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України», який визначає порядок 

планування, проведення та обліку занять, здійснення контролю знань, умінь та 

навичок осіб молодшого, середнього та вищого складу Національної поліції 

України. 

Оцінка поліцейського з фізичної підготовки складається з оцінок, 

отриманих за загальну фізичну підготовку і тактику самозахисту, та становить: 

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки 5, 5; 

4 - «добре», якщо отримано оцінки 5, 4; 4, 4; 5, 3; 

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки 4, 3; 3, 3; 

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання будь-якої контрольної вправи. 

Рівень загальної фізичної підготовленості поліцейських другої та третьої 

категорій (незалежно від статі) визначається за результатами виконання трьох 

контрольних вправ: 

комплексна силова вправа; 

біг на 100 метрів; 

біг на 1000 метрів. 

При значних опадах, обледенінні (затопленні) поверхні землі (бігової 

доріжки стадіону), температурі повітря від -1 до -10 °C: 

замість контрольної вправи біг на 100 метрів виконується вправа 

човниковий біг (10 × 10 метрів); 

контрольна вправа з бігу на 1000 метрів поліцейськими другої та третьої 

категорій не виконується, а рівень їх загальної фізичної підготовленості 

визначається за результатами виконання двох контрольних вправ: комплексна 

силова вправа та човниковий біг (10 × 10 метрів). 

Оцінка за виконання контрольних вправ із загальної фізичної підготовки 

виставляється відповідно до таблиці нормативів із загальної фізичної 

підготовки. 

Оцінка із загальної фізичної підготовки поліцейських другої та третьої 

категорій складається із оцінок, отриманих за результатами виконання трьох 

контрольних вправ, і становить: 

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5, 5; 5, 5, 4; 

4 - «добре», якщо отримано оцінки: 5, 4, 4; 4, 4, 4; 5, 5, 3; 5, 4, 3; 4, 4, 3; 

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 3, 3; 4, 3, 3; 3, 3, 3; 5, 5, 2; 5, 4, 

2; 5, 3, 2; 4, 4, 2; 4, 3, 2; 



 

 

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у разі відмови від 

виконання будь-якої контрольної вправи. 

За умови виникнення обставин, передбачених пунктом 4 цього розділу, 

оцінка із загальної фізичної підготовки поліцейських другої та третьої категорій 

складається із оцінок, отриманих за результатами виконання двох контрольних 

вправ, і визначається відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 цього 

розділу. 

Оцінка з тактики самозахисту виставляється за результатами практичного 

виконання поліцейським одного прийому затримання (спеціальний прийом 

боротьби (рукопашного бою) та виконання/розв’язання одного ситуативного 

завдання із застосування заходів примусу: 

1) прийоми затримання: 

больові прийоми; 

задушливі прийоми; 

прийоми захисту від ударів (руками, ногами, предметами); 

прийоми захисту від загрози вогнепальною або холодною зброєю; 

прийоми звільнення від захоплень (охоплень); 

прийоми затримання за допомогою спеціальних засобів. 

Усі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою) проводяться з 

подальшим затриманням та конвоюванням. 

Порядок виконання прийомів затримання передбачений навчальними 

програмами з організації підготовки поліцейських, затвердженими в 

установленому законодавством України порядку; 

2) порядок виконання/розв’язання ситуативного завдання із застосування 

заходів примусу: комплексні дії поліцейського при затриманні особи будь-яким 

способом із застосуванням больових або задушливих прийомів, кидків, 

захисних та атакуючих дій, звільнень від захоплень і охоплень (з 

використанням гумового кийка (тонфи), нанесенням ударів руками, ногами, 

підручними засобами та протидія загрозі вогнепальною або холодною зброєю, 

тощо з подальшим надяганням кайданок, проведенням поверхневої перевірки, 

конвоюванням (у тому числі під загрозою застосування вогнепальної зброї). 

Поліцейському, який отримав оцінку 2 - «незадовільно» за виконання 

прийому затримання та/або ситуативного завдання із застосування заходів 

примусу виставляється з тактики самозахисту оцінка 2 - «незадовільно». 

Техніка і тактика виконання прийому затримання та 

виконання/розв’язання ситуативного завдання із застосування заходів примусу 

оцінюється: 

5 - «відмінно», якщо прийом затримання та ситуативне завдання із 

застосування заходів примусу виконано/розв’язано без помилок; 

4 - «добре», якщо під час виконання/розв’язання прийому затримання та 

ситуативного завдання із застосування заходів примусу було допущено одну 

помилку; 

3 - «задовільно», якщо під час виконання/розв’язання прийому затримання 

та ситуативного завдання із застосування заходів примусу було допущено дві 

помилки; 
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2 - «незадовільно», якщо при виконанні/розв’язанні прийому затримання 

та ситуативного завдання із застосування заходів примусу було допущено 

більше двох помилок або поліцейський відмовився від їх виконання. 

Помилками при виконанні/розв’язанні прийому затримання та розв’язанні 

ситуативного завдання із застосування заходів примусу слід вважати: 

порушення послідовності виконання; 

невиконання складових елементів; 

проведення дії із зупинками; 

пропущення ударів руками, ногами, підручними засобами, холодною 

зброєю; 

невміле застосування спеціальних засобів та/або їх застосування із 

порушенням правових підстав. 

Оцінка з тактики самозахисту складається із оцінок, отриманих за 

виконання/розв’язання поліцейським прийому затримання та розв’язання 

ситуативного завдання із застосування заходів примусу, і визначається 

відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 цього розділу. 

 

9. Критерії оцінювання знань 

Оцінка А/ “відмінно” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний 

з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка В, С / “добре” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні 

визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 

знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних 

теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка D, Е / “задовільно” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими 

неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити 

своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє 

аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.  

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; 

не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні 

навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, 

нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.  

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16/print#n504


 

 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS/За національною 

шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  А,В,С,D,Е/Зараховано 

82-89 В/Добре   

74-81 С/Добре  

64-73 D/Задовільно  

60-63 Е/Задовільно  

35-59 FX/Незадовільно 

  

Не зараховано 

  з можливістю повторного складання 

0-34 F/Незадовільно 

 

Не зараховано 

  з обов’язковим повторним курсом 

10. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань до заліку 

1-й семестр: 

1. Прийоми страховки: 

- перекид вперед, перекид назад, падіння на спину, падіння на бік з 

положення стоячи (сидячи). 
2. Удари руками (на місці, з пересуванням, з розвороту, та зміною 

напрямку атаки): 
- удар рукою з низу по тулубу, в голову (кулаком, основою долоні, ліктем); 

- прямий удар рукою по тулубу, в голову (кулаком, основою долоні); 

- удар рукою з боку по тулубу, в голову (кулаком, ліктем, основою долоні); 

- удар рукою навідмах по тулубу, в голову (кулаком, ребром долоні); 

- удари ногами (на місці, с пересуванням, з розвороту та зміною напрямку 

атаки). 

3. Навчання техніки ударів та захисту гумовим кийком: 
- удари гумовою палицею, утримуючи в одній руці: - знизу, збоку, зверху, 

прямо, навідліг; 

- удари гумовою палицею, утримуючи обома руками – прямо, збоку, 

навідліг; 

- комбінації – захист, контратака ударами та задушливі прийоми гумовою 

палицею; 



 

 

- способи захисту гумовою палицею від ударів руками, ногами, 

предметами, зброєю (знизу, зверху, збоку, прямо, навідліг); 

- задушливі захоплення правопорушника за допомогою гумової палиці. 

4. Захист від ударів руками, ногами: 
- захист від ударів руками (рухом, ухилом, підставленням рук, відбивання 

передпліччям, долонями, ребром долоні, комбінований захист); 

- захист від ударів ногами (рухом, ухилом, підставленням рук та ніг, 

відбивання передпліччя, стопою, комбінований захист). 

5.  Прийоми затримання : 

  Затримання “ривком” при підході спереду ; 

- затримання “замком” при підході спереду; 

- затримання “нирком” при підході спереду ; 

- затримання “вузлом руки зверху” при підході збоку; 

- затримання “важелем руки через передпліччя” при підході збоку; 

- затримання при підході ззаду “із захватом ніг” . 

6. Виконання нормативів із загальної фізичної підготовки. 

 

2-й семестр: 

1. Прийоми визволення від захватів та обхватів з подальшим 

затриманням: 

- від захвату зап’ястя однойменною рукою; 

- від захвату зап’ястя двома руками; 

- від захвату кистей обох рук хватом знизу; 

- від захвату кистей обох рук хватом зверху; 

- від захвату одягу на лівому (правому) передпліччі; 

- від захвату одягу на грудях двома руками; 

- від захвату за волосся спереду; 

- від обхвату тулуба під руки;  

- від обхвату тулуба з руками; 

- від обхвату тулуба під руки,  

- від обхвату  тулуба разом із руками. 

2. Виконання техніки  кидків  
- кидок через стегно та спину; 

- кидок з захопленням ніг спереду, ззаду; 

- передня підніжка, підсікання; 

- задня підніжка.  

3. Захисні дії від загрози озброєного ножем правопорушника: 
- захист від прямого удару ножем в тулуб; 

- захист від удару ножем знизу;  

- захист від удару ножем зверху;  

- захист від удару ножем збоку;  

- захист від удару ножем навідліг. 

 4. Захисні дії від загрози озброєного палицею: 
- захист від удару палицею зверху;  

- захист від удару палицею збоку;  



 

 

- захист від удару палицею навідліг. 

 5. Захисні дії при погрозі та спробі заволодіти вогнепальною зброєю: 
- захист від погрози пістолетом спереду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду;  

- захист від погрози пістолетом збоку;                                                                                                                                                       

- захист від погрози рушницею спереду; 

- захист від погрози рушницею ззаду. 

6. Техніка зовнішнього огляду, зв’язування та застосування 

наручників: 

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи;  

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи на колінах;  

- одиночний огляд затриманого в положенні лежачи; 

- зв’язування затриманого з використанням мотузки; 

- зв’язування затриманого за допомогою ременя;  

- затримання правопорушника з використанням металевих наручників.       

7. Виконання нормативів із загальної фізичної підготовки.                                                                                                                                                                      

 

3-й семестр: 

1.  Прийоми затримання : 

  Затримання “ривком” при підході спереду ; 

- затримання “замком” при підході спереду; 

- затримання “нирком” при підході спереду ; 

- затримання “вузлом руки зверху” при підході збоку; 

- затримання “важелем руки через передпліччя” при підході збоку; 

- затримання при підході ззаду “із захватом ніг”; 

- виконання прийомів затримання після фізичного та психічного 

навантаження. 

2. Прийоми визволення від захватів при підході спереду з подальшим 

затриманням: 

- від захвату зап’ястя однойменною рукою; 

- від захвату зап’ястя двома руками; 

- від захвату кистей обох рук хватом знизу; 

- від захвату кистей обох рук хватом зверху; 

- від захвату одягу на лівому (правому) передпліччі; 

- від захвату одягу на грудях двома руками; 

- від захвату за волосся спереду;  

- від захвату за комір ззаду;  

- від удушення передпліччям ззаду; 

Прийоми визволення від обхватів спереду з подальшим затриманням : 

- від обхвату тулуба без рук (спереду і ззаду);  

- від обхвату тулуба з руками (спереду і ззаду); 

Виконання прийомів визволення від захватів та обхватів з подальшим  

затриманням після фізичного та психічного навантаження. 

3. Виконання техніки  кидків  
- кидок через стегно та спину; 



 

 

- кидок з захопленням ніг спереду, ззаду; 

- передня підніжка, підсікання; 

- задня підніжка; 

- виконання кидків з подальшим переходом на больові та задушливі 

прийоми; 

- звільнення від больових та задушливих прийомів; 

- виконання кидків з подальшим  затриманням після фізичного та 

психічного навантаження. 

4. Захисні дії від загрози озброєного ножем правопорушника: 
- захист від прямого удару ножем в тулуб; 

- захист від удару ножем знизу;  

- захист від удару ножем зверху;  

- захист від удару ножем збоку;  

- захист від удару ножем навідліг. 

Захисні дії від загрози озброєного палицею з подальшим затриманням: 

- захист від удару палицею зверху;  

- захист від удару палицею збоку;  

- захист від удару палицею навідліг. 

Захист від групового нападу.  
Захисні дії від 2-х нападаючих:  

- нападаючі виконують удари руками та ногами; 

- нападаючі виконують удари ножем, палицею або іншим предметом; 

- нападаючі виконують захвати, обхвати або інші технічні дії; 

- нападаючі, за командою викладача виконують комбіновані атакуючі дії; 

- захисні дії від 3-х нападаючих (дії нападаючих суворо регламентуються 

викладачем); 

- захисні дії від 4-х нападаючих ( кожен з нападаючих виконує атакуючі дії 

з інтервалом часу за командою викладача). 

Моделювання ситуацій нападу після фізичного та психічного 

навантаження. 

5. Виконання нормативів із загальної фізичної підготовки.                                                                                                                                                                      

                                                                    

Перелік питань до екзамену (4 семестр) 

1.  Прийоми затримання: 

- затримання “ривком” при підході спереду ; 

- затримання “замком” при підході спереду; 

- затримання “нирком” при підході спереду ; 

- затримання “вузлом руки зверху” при підході збоку; 

- затримання “важелем руки через передпліччя” при підході збоку; 

- затримання при підході ззаду “із захватом ніг”; 

- виконання прийомів затримання після фізичного та психічного 

навантаження. 

2. Прийоми визволення від захватів та обхватів при підході спереду з 

подальшим затриманням: 

- від захвату зап’ястя однойменною рукою; 



 

 

- від захвату зап’ястя двома руками; 

- від захвату кистей обох рук хватом знизу; 

- від захвату кистей обох рук хватом зверху; 

- від захвату одягу на лівому (правому) передпліччі; 

- від захвату одягу на грудях двома руками; 

- від захвату за волосся спереду;  

- від захвату за комір ззаду;  

- від удушення передпліччям ззаду; 

Прийоми визволення від обхватів спереду з подальшим затриманням : 

- від обхвату тулуба без рук (спереду і ззаду);  

- від обхвату тулуба з руками (спереду і ззаду); 

Виконання прийомів визволення від захватів та обхватів з подальшим  

затриманням після фізичного та психічного навантаження. 

3. Захисні дії від загрози озброєного ножем правопорушника: 
- захист від прямого удару ножем в тулуб; 

- захист від удару ножем знизу;  

- захист від удару ножем зверху;  

- захист від удару ножем збоку;  

- захист від удару ножем навідліг. 

Захисні дії від загрози озброєного палицею з подальшим затриманням: 

- захист від удару палицею зверху;  

- захист від удару палицею збоку;  

- захист від удару палицею навідліг. 

Захист від групового нападу.  
Захисні дії від 2-х нападаючих:  

- нападаючі виконують удари руками та ногами; 

- нападаючі виконують удари ножем, палицею або іншим предметом; 

- нападаючі виконують захвати, обхвати або інші технічні дії; 

- нападаючі, за командою викладача виконують комбіновані атакуючі дії; 

- захисні дії від 3-х нападаючих (дії нападаючих суворо регламентуються 

викладачем); 

- захисні дії від 4-х нападаючих ( кожен з нападаючих виконує атакуючі дії 

з інтервалом часу за командою викладача). 

Моделювання ситуацій нападу після фізичного та психічного 

навантаження. 

4. Захисні дії при погрозі та спробі заволодіти вогнепальною зброєю: 
Захист від погрози пістолетом спереду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду;  

- захист від погрози пістолетом ззаду лівою рукою;  

- захист від погрози пістолетом збоку;                                                                                                                                                       

- захист від погрози довгоствольною вогнепальною зброєю спереду; 

- захист від погрози довгоствольною вогнепальною зброєю ззаду. 

Захисні дії при погрозі та спробі заволодіти вогнепальною зброєю з 

подальшим затриманням. 



 

 

Моделювання ситуацій нападу та захисні дії при погрозі та спробі 

заволодіти вогнепальною зброєю з подальшим затриманням після фізичного та 

психічного навантаження. 

5. Техніка зовнішнього огляду, зв’язування та застосування 

наручників: 
- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи під загрозою 

застосування пістолета, а саме;  

- одиночний огляд затриманого в положенні стоячи на колінах під 

погрозою застосування пістолета; 

 - одиночний огляд затриманого в положенні стоячи біля стіни під 

погрозою застосування пістолета; 

- одиночний огляд затриманого в положенні лежачи під погрозою 

застосування пістолета. 

Удосконалення техніки зовнішнього огляду в різноманітних ситуаціях. 

- зв’язування затриманого з використанням мотузки; 

- зв’язування за допомогою ременя;  

- одягання металевих наручників на затриманого (за наявності опору). 

Проведення зовнішнього огляду та одягання наручників після виконання 

прийому затримання.  

Проведення зовнішнього огляду та одягання наручників після виконання 

прийому затримання після фізичного та психічного навантаження. 

6. Взаємодопомога при затриманні правопорушника озброєного ножем 

або іншим предметом.  

Надання допомоги при затриманні та конвоюванні правопорушника: 

- надання допомоги при затриманні та конвоюванні правопорушника, що 

чинить опір; 

- взаємодопомога при затриманні озброєного ножем або іншим предметом; 

- взаємодопомога при затриманні та конвоюванні в різноманітних 

ситуаціях. 

7. Виконання нормативів із загальної фізичної підготовки.       
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ОДУВС, 2020. 90 с. 

9. Наочний посібник «Прийоми затримання та конвоювання» :               
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фізичній підготовці працівників міліції: Метод. Рекомендації : Київ : 

Національна академія внутрішніх справ, 2012. 32 с. 
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