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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Силова та швидкісно-силова підготовка 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 100 метрів. 

2. Тренувальні забіги дистанції 100 метрів. 

3. Вправи на гімнастичних снарядах. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- способи тренування швидкого бігу; 

- виконання вправ на гімнастичних снарядах;  

- гігієнічні процедури. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- високий старт; 

- дихання під час бігу; 

- тримати рівний темп бігу; 

- техніка пробігання дистанції; 

- техніка виконання вправ на гімнастичних снарядах. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 10х10 метрів. 

2. Тренувальні забіги з «рваним» темпом. 

3. Вправи для розтягування м'язів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- способи тренування швидкісної витривалості та координації 

рухів; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- високий старт; 

- дихання під час бігу; 

- вміти виконувати складнокоординаціїні вправи на високій 

швидкості; 

- пробігання дистанції. 

 

 



 

 Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 1000 метрів. 

2. Тренувальні забіги дистанції 1000 метрів. 

3. Вправи на поперечині та на брусах. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- гімнастичні вправи; 

- способи тренування силової витривалості; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- техніка високого старту; 

- дихання під час бігу; 

- рівномірний темп бігу; 

- техніка пробігання дистанції; 

- техніка виконання вправ на поперечині, брусах. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.11. 

 

ТЕМА  13. Подолання перешкод 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 

2. Виконання вправ силової спрямованості. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- безпечна техніка подолання перешкод; 

- техніка пробігання дільниці для швидкісного бігу довжиною 20 м; 

- техніка подолання рову завширшки 2; 2,5; 3 м, завглибшки 1 м; 

- техніка подолання лабіринту завдовжки 6 м, завширшки 2 м, 

заввишки 1,1 м (кількість проходів - 10, ширина проходу - 0,5 м); 

- виконання силових вправ; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- тримання рівномірного темпу бігу; 

- виховання силової витривалості; 

- подолання дистанції.  



 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 

2. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 10х10 метрів. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- техніку подолання паркану заввишки 2 м, завтовшки 0,25 м з 

нахиленою дошкою завдовжки 3,2 м, завширшки 0,25 - 0,30 м; 

- способи тренування швидкісної витривалості та координації рухів; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- вміти виконувати складнокоординаціїні вправи на високій 

швидкості; 

- подолання дистанції. 

Практичне заняття № 3– 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 

2. Відпрацювання координаційних вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- техніку подолання зруйнованого мосту заввишки 2 м, який 

складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 м х 0,2 м); 

- техніку подолання зруйнованої драбини завширшки 2 м; 

- способи тренування швидкісної витривалості та координації рухів; 

- гігієнічні процедури. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- вміти виконувати складнокоординаціїні вправи на високій 

швидкості; 

- подолання дистанції. 

 

Рекомендована література до Теми 13: 1.7, 2.5, 2.9. 

 

 



 

ТЕМА 7. Застосування заходів фізичного примусу - фізичної сили. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання прийомів затримання при підході спереду. 

2. Відпрацювання затримання при підході спереду по елементах та в цілому. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- оцінка правових підстав застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “ривком”; 

- затримання способом “нирком”; 

- затримання способом “замком”; 

- затримання способом “хрестом”; 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання затримання при підході ззаду. 

2. Відпрацювання затримання при підході ззаду по елементах та в цілому. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 

- затримання способом “дотиск кисті”.     

- затримання способом “дестабілізація голови”. 

- затримання способом “тиском на лікоть” 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання техніки виконання затримання при підході спереду. 

2. Відпрацювання затримання при підході спереду під впливом фізичного 

навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 



 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “ривком”; 

- затримання способом “нирком”; 

- затримання способом “замком”; 

- затримання способом “хрестом”; 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання техніки виконання затримання при підході ззаду. 

2. Відпрацювання затримання при підході ззаду під впливом фізичного 

навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 

- затримання способом “дотиск кисті”.     

- затримання способом “дестабілізація голови”. 

- затримання способом “тиском на лікоть” 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання затримання при підході спереду під впливом 

фізичного навантаження. 

2. Відпрацювання затримання при підході спереду під впливом фізичного 

навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 



 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “ривком”; 

- затримання способом “нирком”; 

- затримання способом “замком”; 

- затримання способом “хрестом”; 

- виховання швидкісно-силової витривалості. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання затримання при підході ззаду та спереду. 

2. Відпрацювання затримання при підході ззаду та спереду під впливом 

фізичного навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 

- затримання способом “дотиск кисті”;     

- затримання способом “дестабілізація голови”; 

- затримання способом “тиском на лікоть”; 

- виховання швидкісно-силової витривалості. 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання затримання при підході ззаду та спереду. 

2. Відпрацювання затримання при підході ззаду та спереду під впливом 

фізичного навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 



 

- затримання способом “дотиск кисті”;     

- затримання способом “дестабілізація голови”; 

- затримання способом “тиском на лікоть”; 

- виховання швидкісно-силової витривалості. 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання техніки виконання по елементах та в цілому. 

2. Вдосконалення виконання затримання в різних ситуаціях. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 

- затримання способом “дотиск кисті”;     

- затримання способом “дестабілізація голови”; 

- затримання способом “тиском на лікоть”; 

- виховання силової витривалості. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.3, 2.1. 

                

               Модульний контроль № 5 

 

ТЕМА 14. Способи затримання та конвоювання 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Удосконалення техніки виконання затримання при підході спереду. 

2. Відпрацювання затримання при підході спереду на ліву та праву руки. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 



 

- затримання способом “ривком”,на різні руки; 

- затримання способом “нирком”,на різні руки”; 

- затримання способом “замком”,на різні руки; 

- затримання способом “хрестом”,на різні руки; 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Удосконалення техніки виконання затримання при підході ззаду. 

2. Відпрацювання затримання при підході ззаду на ліву та праву руки. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”,на різні руки; 

- затримання способом “дотиск кисті”,на різні руки.     

- затримання способом “дестабілізація голови”, 

- затримання способом “тиском на лікоть”,на різні руки 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Удосконалення техніки виконання затримання при підході спереду на різні 

руки. 

2. Відпрацювання затримання при підході спереду під впливом фізичного 

навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “ривком”,на різні руки; 

- затримання способом “нирком”,на різні руки; 

- затримання способом “замком”,на різні руки; 

- затримання способом “хрестом”,на різні руки; 

 



 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Удосконалення техніки виконання затримання при підході ззаду на різні 

руки та дестабілізація голові. 

2. Відпрацювання затримання при підході ззаду під впливом фізичного 

навантаження. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”,на різні руки; 

- затримання способом “дотиск кисті”,на різні руки.     

- затримання способом “дестабілізація голови”. 

- затримання способом “тиском на лікоть”,на різні руки 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Удосконалення техніки виконання затримання при підході з різних сторін 

під впливом фізичного навантаження. 

2. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “ривком” при підході з різних сторін; 

- затримання способом “нирком” при підході з різних сторін; 

- затримання способом “замком” при підході з різних сторін; 

- затримання способом “хрестом” при підході з різних сторін; 

- виховання швидкісно-силової витривалості. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

1. Удосконалення техніки виконання затримання при підході з різних сторін  

під впливом фізичного навантаження та дестабілізація голови. 



 

2. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх” при підході з різних сторін; 

- затримання способом “дотиск кисті” при підході з різних сторін;     

- затримання способом “дестабілізація голови”; 

- затримання способом “тиском на лікоть” при підході з різних 

сторін; 

- виховання швидкісно-силової витривалості. 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Вдосконалення техніки виконання затримання в різних ситуаціях. 

2. Тактика проведення затримання. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 

- затримання способом “дотиск кисті”;     

- затримання способом “дестабілізація голови”; 

- затримання способом “тиском на лікоть”; 

- виховання швидкісно-силової витривалості. 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

1. Вдосконалення техніки виконання затримання в різних ситуаціях. 

2. Тактика проведення затримання. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 



 

- правові підстави застосування заходів фізичного впливу; 

- вправи для укріплення м’язів. 

 

 Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- затримання способом “поштовх”; 

- затримання способом “дотиск кисті”;     

- затримання способом “дестабілізація голови”; 

- затримання способом “тиском на лікоть”; 

- виховання силової витривалості. 

 

Рекомендована література до Теми 14: 1.3,1.10, 2.4. 

 

ТЕМА 15. Звільнення від захоплень 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

- Звільнення від захоплень однойменної, різнойменної та обох рук. 

- Виконання прав швидкісно-силового характеру. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 
- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури;  

- вправи для укріплення м’язів; 

- техніка звільнення від захоплень однойменної, різнойменної та обох 

рук. 
 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання прийомів звільнення від захоплень однойменної, 

різнойменної та обох рук. 

- виховання швидкісно-силових якостей. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Звільнення від захвату за одяг однією, двома руками. 

2. Виконання вправ дихальної гімнастики. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури;  

- вправи для укріплення м’язів; 

- техніка звільнення від захвату за одежу однією, двома руками. 
 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 



 

- виконання прийомів звільнення від захвату за одежу однією, двома 

руками. 

- виконання вправ дихальної гімнастики. 

Практичне заняття № 3– 2 год. 

План 

1. Звільнення від обхвату тулуба спереду, з руками та без рук. 

2. Виконання гімнастичних вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури;  

- вправи для укріплення м’язів; 

- техніка звільнення від обхвату тулуба з переду, руками та без рук. 
 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання прийомів звільнення від обхвату тулуба з переду, руками 

та без рук. 

- виконання гімнастичних вправ. 

Практичне заняття № 4– 2 год. 

План 

1. Звільнення від обхвату тулуба ззаду, з руками та без рук. 

2. Виконання силових вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури;  

- вправи для укріплення м’язів; 

- техніка звільнення від обхвату тулуба ззаду, з руками та без рук. 
 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання прийомів звільнення від обхвату тулуба з переду, з руками 

та без рук. 

- виконання силових вправ. 

Практичне заняття № 5– 2 год. 

План 

1. Звільнення від захоплення за шию спереду та ззаду. 

2. Виконання вправ швидкісно-силового характеру. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури;  

- вправи для укріплення м’язів; 



 

- техніка виконання прийомів звільнення від захоплення за шию 

спереду та с заду. 
 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання прийомів звільнення від захоплення за шию спереду та 

ззаду. 

- виконання швидкісно-силових вправ. 

Практичне заняття № 6– 2 год. 

План 

1. Звільнення від захватів та обхватів в різних умовах та ситуаціях. 

2. Виконання загально-розвиваючих вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури;  

- вправи для укріплення м’язів; 

- техніка виконання прийомів звільнення від захватів та обхватів в 

різних умовах та ситуаціях. 
 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання прийомів звільнення від захватів та обхватів в різних 

умовах та ситуаціях. 

- виконання загально-розвиваючих  вправ. 

 

Рекомендована література до Теми 15: 1.3,1.10, 2.4. 

    

               Модульний контроль № 6 

 

ТЕМА 4. Удари та захист від них 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання ударів руками та ногами. 

2. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- способи тренування нанесення ударів; 

- уразливі місця на тілі людини 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання ударів ногами; 



 

- технічне виконання прямих ударів руками; 

- технічне виконання бокових  ударів руками; 

- технічне виконання  ударів руками знизу; 

- технічне виконання серій  ударів руками.        

 

 

 Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання захисту від ударів руками та ногами. 

2. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- способи тренування захисту від ударів;  

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання захисту від ударів руками та ногами; 

- виконання силових вправ. 

 Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Комбінації з ударів та захист від них. 

2. Тренувальні сутички. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- техніка безпеки під час занять; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- практичного застосування ударів та захисту від них; 

- вправи дихальної гімнастики.    

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.3, 1.9, 2.2, 2.9. 

 

 

ТЕМА 16. Захист від холодної зброї 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту при ударі ножем зверху. 



 

2. Відпрацювання техніки захисту при ударі ножем зверху. 

3. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщень в бойових стійках; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції табельної, 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- відпрацювати захисні дії  при ударі ножем зверху. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту при ударі ножем знизу. 

2. Відпрацювання техніки захисту при ударі ножем знизу. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщень в бойових стійках; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції табельної, 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- відпрацювати захисті дії при ударі ножем знизу. 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту при ударі ножем навідліг. 

2. Відпрацювання техніки захисту при ударі ножем навідліг 

3. Вивчення техніки захисту при ударі ножем з боку в шию. 

4. Відпрацювання техніки захисту при ударі ножем з боку в шию. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщень в бойових стійках; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції табельної, 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- відпрацювати захисні дії при ударі ножем навідліг. 

- відпрацювати захисні дії при ударі ножем з боку в шию. 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту при прямому ударі ножем. 

2. Відпрацювання техніки захисту при прямому ударі ножем. 



 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщень в бойових стійках; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції табельної, 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- відпрацювати захисні дії  при прямому ударі ножем. 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Вдосконалення техніки захисту при прямому ударі ножем. 

2. Вдосконалення техніки захисту при ударі ножем знизу. 

3. Вдосконалення техніки захисту при ударі ножем навідліг та при ударі 

ножем з боку в шию. 

4. Вдосконалення техніки захисту при ударі ножем зверху 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщень в бойових стійках; 

- підстави та порядок застосування працівниками міліції табельної, 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захисні дії від ударів ножем. 

 

 

Рекомендована література до Теми 16: 1.2, 1.6, 1.9, 2.4. 

 

ТЕМА 17. Збереження зброї від захоплення 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Положення зброї у працівника поліції. 

2. Поняття «невинна особа». 

3. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщення в тактичній стійці; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист зброї від захоплення, фаза 1 та 2. 

- положення зброї під час нападу. 



 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Збереження зброї. Фаза № 1. 

2. Збереження зброї. Фаза № 2. 

3. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщення в тактичній стійці; 

- відпрацювання самозбереження зброї. Фаза № 1 та № 2. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції  

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист зброї від захоплення, фаза № 1 та № 2 

Практичне заняття № 3– 2 год. 

План 

1. Збереження зброї. Фаза № 3; 

2. Збереження зброї. Фаза № 4; 

3. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщення в тактичній стійці; 

- відпрацювання збереження зброї. Фаза № 3 та № 4. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист зброї від захоплення, фаза № 3 та № 4 

Практичне заняття № 4– 2 год. 

План 

1. Збереження зброї. Фаза № 5; 

2. Збереження зброї. Фаза № 6; 

3. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщення в тактичній стійці; 

- відпрацювання збереження зброї. Фаза № 5 та № 6. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції 

вогнепальної зброї; 

 



 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист зброї від захоплення, фаза № 5 та № 6. 

Практичне заняття № 5– 2 год. 

План 

1. Відпрацювання прийомів збереження зброї фаза №1, №2, №3 під впливом 

фізичного навантаження. 

2. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщення в тактичній стійці; 

- відпрацювання збереження зброї фаза №1, №2 та №3 під впливом 

фізичного навантаження. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист зброї від захоплення, фаза № 1, №2 та  № 3 

Практичне заняття № 6– 2 год. 

1. Відпрацювання прийомів збереження зброї фаза № 4, №5, №6 під 

впливом фізичного навантаження. 

2. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- переміщення в тактичній стійці; 

- відпрацювання збереження зброї фаза № 4, № 5 та № 6 під впливом 

фізичного навантаження. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції 

вогнепальної зброї; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист зброї від захоплення, фаза № 4, № 5 та № 6. 

 

Рекомендована література до Теми 17: 1.1, 1.3, 1.10, 2.1. 

 

Модульний контроль № 7 

 

ТЕМА 18. Елементи рукопашного бою 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, удару 

рукою знизу та захист від них. 



 

2. Відпрацювання техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, 

удару рукою знизу та захист від них. 

3. Техніка переміщення в бойовій стійці. 

4. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання ударів руками; 

- проведення захисних дій; 

- переміщення в бойовій стійці; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- ударна техніка руками; 

- переміщення в бойовій стійці. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки прямого та бокового удару ногою, удару коліном та 

захист від них. 

2. Відпрацювання техніки прямого та бокового удару ногою, удару коліном 

та захист від них. 

3. Техніка переміщення в бойовій стійці. 

4. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання ударів ногами; 

- проведення захисних дій; 

- переміщення в бойовій стійці; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- ударна техніка ногами; 

- переміщення в бойовій стійці; 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Вивчення технік повалення правопорушника на землю: шляхом обхвату 

тулубу та защемлення ребер; шляхом обхвату шиї з рукою та защемлення 

шиї. 

2. Відпрацювання технік повалення правопорушника на землю: шляхом 

обхвату тулубу та защемлення ребер; шляхом обхвату шиї з рукою та 

защемлення шиї. 



 

3. Вдосконалення техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, 

удару рукою знизу та захисту від них. 

4. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- техніки повалення на землю. 

- техніка ударів руками та ногами. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- техніки повалення на землю; 

- техніка ударів руками та ногами. 

- переміщення в ударній стійці. 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

4. Вивчення технік повалення правопорушника на землю: шляхом захвату 

ззаду за очні ямки; шляхом захвату ззаду між ногами за ремінь (пояс); 

5. Відпрацювання технік повалення правопорушника на землю: шляхом 

захвату ззаду за очні ямки; шляхом захвату ззаду між ногами за ремінь 

(пояс); 

6. Вдосконалення техніки прямого та бокового удару ногою, удару коліном та 

захисту від них. 

7. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- техніки повалення на землю. 

- захист від ударів рук та ніг;  

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- техніки повалення на землю; 

- переміщення в ударній стійці; 

- захист від ударів руками та ногами. 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Вивчення технік удушення зі стійки при підході спереду (ззаду), з рукою 

та без руки. 

2. Відпрацювання технік удушення зі стійки 

3. Вдосконалення техніки переміщення в бойовій стійці. 



 

4. Загально-розвиваючі вправи. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання задушливих прийомів зі стійки. 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання задушливих прийомів зі стійки; 

- виконання ударної техніки рук та ніг; 

- виконання захисних дій під час ударів руками та ногами; 

- переміщення в ударній стійці; 

- захист від ударів рук та ніг. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

1. Вивчення технік виходу поліцейського з високого «гарда», поліцейський 

знаходиться на ногах. 

2. Відпрацювання технік виходу поліцейського з високого «гарда», 

поліцейський знаходиться на ногах. 

3. Вдосконалення техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, 

удару рукою знизу та захист від них. 

4. Загально-розвиваючі вправи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- захист від ударів ногами; 

- звільнення від захоплення ногами; 

- перехід зі сторони ніг в район тулуба; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- перехід зі сторони ніг в район тулуба; 

- переміщення в бойовій стійці; 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Вивчення технік виходу поліцейського з низького «гарда», 

поліцейський знаходиться у повному присиді. 

2. Відпрацювання технік виходу поліцейського з низького «гарда», 

поліцейський знаходиться на ногах. 

3. Вдосконалення техніки переміщення в бойовій стійці. 

4. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 



 

- захист від ударів ніг; 

- захист від ударів рук; 

- звільнення від захоплення ногами; 

- перехід зі сторони ніг в район тулуба; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- перехід зі сторони ніг в район тулуба; 

- переміщення в ударній стійці; 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

8. Вивчення технік виходу поліцейського з положення, коли він лежить на 

спині, а правопорушник у високому «гарді». 

9. Відпрацювання технік виходу поліцейського з положення, коли він лежить 

на спині, а правопорушник у високому «гарді». 

10. Вдосконалення техніки прямого та бокового удару ногою, удару 

коліном. та захисту від них. 

11. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- захист від ударів ногами; 

- захист від ударів руками; 

- вихід з положення «лежачи на спині» у стійку; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- переміщення в бойовій стійці; 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

1. Вивчення технік виходу поліцейського з положення, коли він лежить на 

спині, а правопорушник у низькому «гарді». 

2. Відпрацювання технік виходу поліцейського з положення, коли він лежить 

на спині, а правопорушник у низькому «гарді». 

3. Вдосконалення техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, 

удару рукою знизу та захисту від них. 

4. Загально-розвиваючі вправи 



 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- захист від ударів ніг; 

- захист від ударів рук; 

- вихід з положення «лежачи на спині» у стійку; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- переміщення в ударній стійці; 

- вихід з положення «лежачи на спині». 

 

Практичне заняття № 10 – 2 год. 

1. Вивчення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує повалення 

правопорушника на землю шляхом утиску ребер, поліцейський №2 при 

підході ззаду, шляхом захоплення за очні ямки допомагає перевести 

правопорушника на землю. 

2. Відпрацювання техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

повалення правопорушника на землю шляхом утиску ребер, поліцейський 

№2 при підході ззаду, шляхом захоплення за очні ямки допомагає 

перевести правопорушника на землю. 

3. Вдосконалення техніки прямого та бокового удару ногою, удару коліном. 

та захисту від них. 

4. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- захист від ударів ніг; 

- захист від ударів рук; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- переміщення в ударній стійці. 

 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

1. Вивчення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує захоплення 

за шию правопорушника ззаду, поліцейський №2 обхоплює ноги 



 

правопорушника і разом виконують повалення правопорушника на спину на 

землю. 

2. Відпрацювання техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

захоплення за шию правопорушника ззаду, поліцейський №2 обхоплює ноги 

правопорушника і разом виконують повалення правопорушника на спину на 

землю. 

3. Вдосконалення техніки переміщення в бойовій стійці. 

4. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання ударів руками та ногами; 

- захист від ударів рук та ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- захист від ударів рук і ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- переміщення в ударній стійці. 

Практичне заняття № 12 – 2 год. 

1. Вивчення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує захоплення 

правопорушника за шию з рукою спереду, поліцейський №2 обхоплює ноги 

правопорушника і разом виконують повалення правопорушника на спину на 

землю. 

2. Відпрацювання техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

захоплення правопорушника за шию з рукою спереду, поліцейський №2 

обхоплює ноги правопорушника і разом виконують повалення 

правопорушника на спину на землю. 

3. Вдосконалення техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, 

удару рукою знизу та захисту від них. 

4. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання ударів руками та ногами; 

- захист від ударів рук та ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- переклад на землю; 



 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- захист від ударів рук і ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- переклад на землю; 

- переміщення в ударній стійці. 

Практичне заняття № 13 – 2 год. 

1. Вивчення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує захоплення 

за шию правопорушника спереду, поліцейський №2 обхоплює 

правопорушника за промежину і разом виконують звалювання 

правопорушника на живіт на землю. 

2. Відпрацювання техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

захоплення за шию правопорушника спереду, поліцейський №2 обхоплює 

правопорушника за промежину і разом виконують звалювання 

правопорушника на живіт на землю. 

3. Вдосконалення техніки прямого удару рукою, бокового удару рукою, 

удару рукою знизу та захисту від них. 

4. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання ударів руками та ногами; 

- захист від ударів рук та ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- завис від ударів рук і ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- переміщення в ударній стійці. 

Практичне заняття № 14 – 2 год. 

1. Вивчення техніки взаємодії у парі: правопорушник знаходиться на землі 

обличчям до землі, поліцейський №1 при підході зі спини бере 

правопорушника за вушні раковини та піднімає догори, поліцейський №2 

намагається вихопити руку для проведення больового прийому. 



 

2. Відпрацювання техніки взаємодії у парі: правопорушник знаходиться на 

землі обличчям до землі, поліцейський №1 при підході зі спини бере 

правопорушника за вушні раковини та піднімає догори, поліцейський №2 

намагається вихопити руку для проведення больового прийому. 

3. Вивчення техніки взаємодії у парі: правопорушник знаходиться на спині 

піджавши руки до себе, поліцейський №1 зі сторони голови шляхом 

скручування вушних раковин бере руку для виконання больового прийому, 

поліцейський №2 обхоплює ноги для подальшого перевороту 

правопорушника на живіт. 

4. Відпрацювання техніки взаємодії у парі: правопорушник знаходиться на 

спині піджавши руки до себе, поліцейський №1 зі сторони голови шляхом 

скручування вушних раковин бере руку для виконання больового прийому, 

поліцейський №2 обхоплює ноги для подальшого перевороту 

правопорушника на живіт. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання ударів руками та ногами; 

- захист від ударів рук та ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- завис від ударів рук і ніг; 

- виконання задушливих прийомів; 

- переміщення в ударній стійці. 

Практичне заняття № 15 – 2 год. 

1. Вдосконалення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

повалення правопорушника на землю шляхом утиску ребер, поліцейський 

№2 при підході ззаду, шляхом захоплення за очні отвори допомагає 

перевести правопорушника на землю. 

2. Вдосконалення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

захоплення за шию правопорушника ззаду, поліцейський №2 обхоплює ноги 

правопорушника і разом виконують переклад правопорушника на спину на 

землю. 

3. Вдосконалення техніки взаємодії у парі: поліцейський №1 виконує 

захоплення правопорушника за шию з рукою спереду, поліцейський №2 

обхоплює ноги правопорушника і разом виконують переклад 

правопорушника на спину на землю. 

 



 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- захист від ударів ніг; 

- захист від ударів рук; 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- переміщення в ударній стійці. 

Практичне заняття № 16 – 2 год. 

1. Вдосконалення техніки взаємодії у парі: правопорушник знаходиться на 

землі обличчям до землі, поліцейський №1 при підході зі спини бере 

правопорушника за вушні раковини та піднімає догори, поліцейський №2 

намагаються вихопити руку для проведення больового прийому. 

2. Вдосконалення техніки взаємодії у парі: правопорушник знаходиться на 

спині піджавши руки під себе, поліцейський №1 зі сторони голови шляхом 

скручування вушних раковин бере руку для виконання больового прийому, 

поліцейський №2 обхоплює ноги для подальшого перекиду правопорушника 

на живіт. 

3. Загально-розвиваючі вправи 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- захист від ударів ніг; 

- захист від ударів рук; 

- виконання больових прийомів 

- підстави та порядок застосування працівниками поліції заходів 

фізичного впливу 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- виконання ударів руками та ногами; 

- виконання больових прийомів 

- переміщення в ударній стійці. 

 

Рекомендована література до Теми 18: 1.6, 1.9, 2.2. 

 

ТЕМА  13.  Подолання перешкод 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 



 

2. Виконання вправ силової спрямованості. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- техніку безпеки під час заняття; 

- техніку пробігання дільниці для швидкісного бігу довжиною 20 м; 

- техніку подолання рову завширшки 2; 2,5; 3 м, завглибшки 1 м; 

- виконання силових вправ; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- тримати рівний темп бігу; 

- виховання силової витривалості; 

- подолання дистанції.  

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 

2. Тренувальні забіги дистанції 100 метрів. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- техніку подолання лабіринту завдовжки 6 м, завширшки 2 м, 

заввишки 1,1 м (кількість проходів - 10, ширина проходу - 0,5 м); 

- способи тренування швидкого бігу; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- тримати рівний темп бігу; 

- подолання дистанції.  

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 

2. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 10х10 метрів. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- техніку подолання паркану заввишки 2 м, завтовшки 0,25 м з 

нахиленою дошкою завдовжки 3,2 м, завширшки 0,25 - 0,30 м; 



 

- способи тренування швидкісної витривалості та координації рухів; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- вміти виконувати складнокоординаціїні вправи на високій швидкості; 

- подолання дистанції. 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Подолання елементів смуги перешкод. 

2. Відпрацювання координаційних вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- техніку подолання зруйнованого мосту заввишки 2 м, який 

складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 м х 0,2 м); 

- техніку подолання зруйнованої драбини завширшки 2 м; 

- способи тренування швидкісної витривалості та координації рухів; 

- гігієнічні процедури. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- дихання під час бігу; 

- вміти виконувати складнокоординаціїні вправи на високій швидкості; 

- подолання дистанції. 

 

Рекомендована література до Теми 13: 1.7, 2.5, 2.9. 

 

ТЕМА  2. Силова та швидкісно-силова підготовка 

        Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 100 метрів. 

2. Тренувальні забіги дистанції 100 метрів. 

3. Вправи на гімнастичних снарядах. 

4. Вправи на поперечині. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- способи тренування швидкого бігу; 

- виконання вправ на гімнастичних снарядах;  

- гігієнічні процедури. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 



 

- низький старт; 

- дихання під час бігу; 

- тримати рівний темп бігу; 

- пробігання дистанції; 

- техніка виконання вправ на гімнастичних снарядах. 

   Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 100 метрів. 

2. Тренувальні забіги дистанції 100 метрів. 

3. Силові вправи. 

4. Вправи для розтягування м’язів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- способи тренування швидкого бігу; 

- гігієнічні процедури. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- високий старт; 

- дихання під час бігу; 

- тримати рівний темп бігу; 

- пробігання дистанції.        

 Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 1000 метрів. 

2. Тренувальні забіги дистанції 1000 метрів. 

3. Вправи на поперечині та на брусах. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- гімнастичні вправи; 

- способи тренування силової витривалості; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- високий старт; 

- дихання під час бігу; 

- тримати рівний темп бігу; 

- пробігання дистанції; 

- технічно правильне виконання вправ на поперечині, брусах. 

 

 



 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Тренувальні вправи для пробігання дистанції 10х10 метрів. 

2. Тренувальні забіги з «рваним» темпом. 

3. Виконання швидкісно-силових вправ (круговий метод). 

4. Вправи для розтягування м’язів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка до бігу; 

- розтягування м’язів; 

- способи тренування швидкісної витривалості та координації рухів; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- високий старт; 

- дихання під час бігу; 

- вміти виконувати складнокоординаціїні вправи на високій швидкості; 

- розуміння виконання швидкісно-силових вправ круговим методом; 

- пробігання дистанції. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.11. 

 

                Модульний контроль № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних  заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована висока працездатність, концентрація уваги, точність виконання 
рухових вправ.  

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована знижена працездатність, концентрація уваги та координація 
рухів на достатньому рівні. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, окремі види 
рухових вправ виконані з помилками, працездатність, концентрація уваги та 
координація рухів на середньому рівні. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість фізичних вправ та прийомів виконано, деякі з виконаних вправ та прийомів 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 
Курсант не готовий до заняття, форма одягу не відповідає темі заняття, не знає 
більшої частини раніше вивченого матеріалу, не виконує фізичні вправи та прийоми, 
допускає порушення заходів безпеки під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

Критерії оцінювання прийомів рукопашного бою  

Виконання прийомів фізичного впливу оцінюється: 

„відмінно”, якщо прийом виконаний без помилок, швидко і точно 

згідно із завданням; 

„добре”, якщо прийом виконаний повільно або була зроблена одна 

помилка; 

„задовільно”, якщо при виконанні прийому було допущено не більше 

двох помилок; 

„незадовільно”, якщо не виконаний прийом або будь-який із складових 

елементів прийому, що описаний у програмі навчання самозахисту без зброї, 

а також якщо при виконанні допущено більше двох помилок. 

При виконанні прийомів фізичного впливу помилками треба вважати 

невиконання прийому, що описаний у програмі навчання, або будь-якого із 

його складових елементів; повільне проведення дії; проведення дії із 

зупинками без злитості рухів; утрата рівноваги. 

 


