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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 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 3. Спеціальні та підготовчі вправи 

  Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Страхування та самострахування. 

2. Акробатичні вправи (кувирок вперед, кувирок назад). 

3. Вправи для розтягування м’язів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- виконання технічних елементів вправ страхування та 

самострахування; 

- виконання технічних елементів акробатичних вправ. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- навички страхування та самострахування; 

- виконання акробатичних вправ. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2,7. 

 

ТЕМА 7. Застосування заходів фізичного примусу – фізичної сили 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання техніки виконання затримання.  

2. Відпрацювання затримання 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” 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.3, 1.6. 1.10, 2.4. 

 

ТЕМА 8. Поверхнева перевірка 

 



Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання поверхневої перевірки стоячи. 

2. Відпрацювання виконання поверхневої перевірки стоячи. 

3. Виконання акробатичних вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування поверхневої перевірки стоячи; 

- вправи для укріплення м’язів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- проведення зовнішнього огляду у положенні стоячі; 

- виконання акробатичних вправ. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання поверхневої перевірки лежачи. 

2. Відпрацювання виконання поверхневої перевірки лежачи. 

3. Виконання акробатичних вправ. 

 
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування поверхневої перевірки лежачи; 

- вправи для укріплення м’язів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- проведення зовнішнього огляду у положенні лежачи; 

- виконання акробатичних вправ. 

 
Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.3,1.6. 

 

ТЕМА 9. Одягання кайданків 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки безпечного підйому та конвоювання.  

2. Відпрацювання техніки одягання кайданок з різних вихідних 

положень. 

3. Відпрацювання техніки поверхневої перевірки. 

 



Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- правові підстави застосування кайданок; 

- вправи для укріплення м’язів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- проведення затримання; 

- техніка одягання кайданок та поверхневої перевірки в положенні 

стоячи; 

- техніка одягання кайданок та поверхневої перевірки в положенні 

стоячи на колінах; 

- техніка одягання кайданок та поверхневої перевірки в положенні 

лежачи; 

- проведення безпечного підйому та конвоювання; 

- виконання акробатичних вправ. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.3,1.6. 

 

          Модульний контроль № 1 

 

ТЕМА 21. Тактика застосування кидків та прийомів 

боротьби лежачі при затриманні правопорушника 

 

   Практичне заняття № 1 – 4 год. 

План 

1.Вивчення техніки виконання кидків передня та задня підніжки. 

2. Відпрацювання виконання кидка передня підніжка. 

3. Відпрацювання виконання кидка задня підніжка. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- вправи для укріплення м’язів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання кидка передня підніжка; 

- виконання кидка задня підніжка. 

 

    Практичне заняття № 2 – 4 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання кидків через стегно та спину, виконання 

кидка переднє підсікання та кидка із захопленням двох ніг. 



2. Відпрацювання виконання кидка через стегно. 

3. Відпрацювання виконання кидка через спину. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- вправи для укріплення м’язів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- виконання кидка через стегно; 

- виконання кидка через спину; 

- виконання кидка переднє підсікання; 

- виконання кидка із захопленням двох ніг.  

Рекомендована література до Теми № 21:  1.6, 2.4. 

 

ТЕМА 4. Тактичні дії застосування ударів та захисту від них 

    Практичне заняття № 1 – 4 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання ударів руками, ногами та захист від них. 

2. Відпрацювання ударів руками, ногами та захист від них. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування нанесення ударів; 

- уразливі місця на тілі людини. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання прямих ударів руками; 

- технічне виконання бокових  ударів руками; 

- технічне виконання  ударів руками знизу; 

- технічне виконання серій  ударів руками; 

- технічне виконання прямих ударів ногами; 

- технічне виконання бокових  ударів ногами; 

- технічне виконання серій  ударів руками та ногами; 

- захист від прямих ударів руками; 

- захист  від бокових  ударів руками; 

- захист від  ударів руками знизу; 

- захист від прямих ударів ногами; 

- захист  від бокових  ударів ногами. 

    Практичне заняття № 2 – 4 год. 

План 



1. Удосконалення техніки виконання ударів руками, ногами та захист від них. 

2. Відпрацювання серій ударів руками, ногами та захист від них. 

3. Контрольований спаринг. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування нанесення ударів; 

- уразливі місця на тілі людини. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання прямих ударів руками; 

- технічне виконання бокових  ударів руками; 

- технічне виконання  ударів руками знизу; 

- технічне виконання серій  ударів руками; 

- технічне виконання прямих ударів ногами; 

- технічне виконання бокових  ударів ногами; 

- технічне виконання серій  ударів руками та ногами; 

- захист від прямих ударів руками; 

- захист  від бокових  ударів руками; 

- захист від  ударів руками знизу; 

- захист від прямих ударів ногами; 

- захист  від бокових  ударів ногами; 

- ведення спарингу проти одного супротивника.. 

 

Рекомендована література до Теми № 4: 1.9, 2.2. 

 

ТЕМА 15. Тактика звільнення від обхватів та захватів 

при нападі правопорушника 

    Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки звільнення від захоплень передпліч, кистей, одягу на 

грудях. 

2. Відпрацювання техніки звільнення від захоплень: передпліч, кистей,  

одягу на грудях. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- самострахування під час виконання прийомів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- звільнення від захоплень передпліч; 

- звільнення від захоплень кистей зверху та знизу; 

- звільнення від захоплень однією рукою однойменної та різнойменної 

руки; 



- звільнення від захоплень однією рукою одягу на грудях; 

- звільнення від захоплень обома руками одягу на грудях; 

- звільнення від захоплень за горло; 

    Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки звільнення від обхоплення тулуба спереду та ззаду 

(поверх рук та попід руки). 

2. Відпрацювання техніки звільнення від обхоплення тулуба спереду та ззаду 

(поверх рук та попід руки). 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- самострахування під час виконання прийомів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- звільнення від охоплення тулуба спереду; 

- звільнення від охоплення тулуба ззаду. 

    Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Відпрацювання техніки звільнення від захвату за ноги вище колін. 

2. Відпрацювання техніки звільнення від захвату за ноги нижче колін. 

3. Виконання загально – розвиваючих вправ. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- самострахування під час виконання прийомів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- звільнення від захвату за ноги вище колін 

- звільнення від захвату за ноги нижче колін. 
 

Рекомендована література до Теми № 15: 1.3, 1.6. 

 

          Модульний контроль № 2 

 



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. 

 

 


