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Рукопашний бій якісно новий прикладний вид 
спорту, що включає в себе найбільш ефективні 
прийоми різних видів єдиноборств і поєднує в собі 
спортивне і прикладне спрямування.

Відмінною особливістю рукопашного бою є 
проведення змагань з різних напрямків, одним з 
яких є розділ демонстрація прикладної техніки. 
Саме в цьому виді змагань спортсмени демон-
струють техніку, яка застосовується в стандартних 
ситуаціях моделі реального бою з неозброєним і 
озброєним противником із застосуванням спецза-
собів і зброї.

Саме цей напрямок завдяки своєї специфіки 
на даний час залишається недостатньо вивченим 
незважаючи на те, що є велика кількість спеціаль-
ної літератури, присвяченої тематики рукопашного 
бою.

Мета дослідження – провести аналіз при-
кладної техніки рукопашного бою у змагальних 
умовах, виявити особливості виконання, намітити 
шляхи подальшого удосконалення навчально-тре-
нувального процесу.

Для досягнення мети роботи було проведено 
аналіз і узагальнення науково-методичної літера-
тури та аналіз документальних і регламентних ма-
теріалів. Для вивчення особливостей виконання 
прикладної техніки в умовах змагань проводився 
аналіз відео матеріалів чемпіонату України од-
ного з силових відомств держави. Також для до-
сягнення мети була розроблена Анкета, яку було 
запропоновано 14 тренерам з рукопашного бою. 
Отримані данні анкетування дозволили визначити 
вимоги щодо застосування змагальних модель-
них ситуацій, їх фазової структури, особливостей 
звільнення від захватів та обхватів, застосування 
зброї та обеззброювання.

Встановлено, що відмінною рисою цього виду 
спорту є застосування елемента раптовості , який 
значно ускладнює виконання змагальних вправ.

Велика частина модельних ситуацій – це за-
хист від ударів неозброєного і збройного супротив-
ника. Найбільш застосовувані прийоми – це кидок 
задня підніжка і больовий прийом важіль руки в 
назовні. Найчастіше спортсмени звільняються від 
обхвату корпусу з руками при підході спереду і об-
хвату корпусу без рук при підході ззаду.

Для удосконалення процесу підготовки необ-
хідно покращувати техніку виконання початкових 
фаз змагальних ситуацій. Також з огляду на осо-
бливість рукопашного бою звертати увагу на ви-
конання кінцевих положень, особливо з викорис-
танням зброї.

Для підвищення привабливості даного розділу 
необхідно поліпшити реальність виконання рухо-
вих дій з боку суперника і збільшити варіативність 
модельних ситуацій за рахунок поділу змагань з 
моделювання ситуацій нападу озброєного і нео-
зброєного супротивника окремо за напрямками.

Ключові слова: рукопашний бій, бойові єди-
ноборства, самозахист, демонстрація техніки, мо-
дельні ситуацій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття є фрагментом пла-
нової наукової роботи «Розробка та реалізація 
інноваційних технологій і корекція функціональ-
ного стану людини при фізичних навантаженнях 
в спорті та реабілітації», № державної реєстрації 
0117U007145. 

Вступ. У результаті узагальнення теоретич-
ного і практичного досвіду за останні декілька де-
сятиліть було створено якісно новий прикладний 
вид спорту – рукопашний бій, який включає в себе 
найбільш ефективні прийоми різних видів єдино-
борств та поєднує спортивний та прикладний на-
прямки [1, 2, 3]. 

Завдяки своїм особливостям цей вид спорту 
набув популярності не тільки серед військовос-
лужбовців, а й серед широких верств цивільного 
населення країни.

Відмінність змагань з рукопашного бою від ін-
ших видів єдиноборств полягає в тому, що учасни-
ки беруть участь в різних розділах, одним з яких 
є розділ демонстрація прикладної техніки. Саме 
у цьому виді змагань спортсмени демонструють 
техніку, яка застосовується в стандартних ситуаці-
ях - моделі реального бою з неозброєним і озбро-
єним противником з застосуванням спецзасобів і 
зброї [1, 4, 5, 6, 7]. 

Враховуючи прикладний напрямок рукопаш-
ного бою ряд фахівців у своїх роботах [3, 8, 9, 10, 
11] зазначали, що володіння навичками і вміння-
ми рукопашного бою для досягнення перемоги 
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над противником при виконанні своїх посадових 
обов’язків є найважливішою складовою частиною 
професійної майстерності військовослужбовців та 
працівників правоохоронних органів, а враховую-
чи умови сьогодення, коли в країні існує складна 
ситуація, у зв’язку із збільшенням рівня злочиннос-
ті, кожному громадянину вкрай необхідний мінімум 
знань прийомів самозахисту і вміння успішно за-
стосовувати їх в умовах виникнення екстремаль-
ної ситуації.

Спеціальні наукові дослідження [1, 7, 8, 12] 
свідчать про те, що методика навчання розділу 
демонстрації прикладної техніки ще недостатньо 
ефективна, існує питання вибору тренувальних 
засобів, які сприяють підвищенню ефективності 
тренувального процесу. Навчання базується на 
вивченні техніки певних прийомів і дій, виділених 
в різних нормативних документах, з окремими так-
тичними замальовками, які не зв’язують всю кар-
тину рукопашного бою.

Аналіз доступних літературних джерел [2, 9, 
10, 13, 14] свідчить, що фахівці з рукопашного бою 
в навчально-тренувальному процесі все частіше 
стикаються з істотним протиріччям. З одного боку, 
постійно видається велика кількість спеціальної 
літератури, присвяченій методам навчання руко-
пашному бою, що розглядає його як вид спорту і як 
розділ спеціальної прикладної підготовки військо-
вослужбовців та працівників силових відомств. З 
іншого боку, методика викладання рукопашного 
бою досі в своїй значній частині базується тільки 
на практичному досвіді, а не на спеціальних науко-
вих дослідженнях.

Отже, однією з актуальних проблем подаль-
шого розвитку рукопашного бою як прикладного 
виду спору є дослідження в цьому напрямку, яке 
дозволить більш чітко ідентифікувати рукопашний 
бій серед інших видів єдиноборств, намітити шля-
хи його подальшого розвитку та вдосконалення 
навчально-тренувального процесу. 

Мета дослідження – провести аналіз при-
кладної техніки рукопашного бою у змагальних 
умовах, виявити особливості виконання, намітити 
шляхи подальшого удосконалення навчально-тре-
нувального процесу.

Матеріал та методи дослідження. Викорис-
тано методи: теоретичний аналіз та узагальнення 
даних наукової та методичної літератури, аналіз 
документальних та регламентуючих матеріалів, 
контент аналіз. 

Для вивчення особливостей розділу демон-
страції прикладної техніки застосовувався аналіз 
відео матеріалів чемпіонату України одного з сило-
вих відомств Держави. Досліджено 183 стандартні 
ситуації – моделі реального бою з неозброєним і 
озброєним противником з застосуванням спецза-

собів і зброї, які виконали 43 спортсмени з яких 
3 – МСМК, 9 – МС, 21 – КМС, 10 – 1р. Аналіз про-
водився за наступними показниками: кількісний 
та якісний склад змагальних ситуацій, кількісний 
та якісний склад застосовуваних захисних і атаку-
ючих техніко-тактичних дій, кількісний та якісний 
склад допущених помилок при виконанні.

Також для досягнення мети роботи було роз-
роблено Анкету, яку було запропоновано для за-
повнення 14 фахівцям з рукопашного бою. В ре-
зультаті обробки даних було визначено вимоги 
щодо застосування змагальних ситуацій, їх фазо-
вої структури, особливостей звільнення від захва-
тів та обхватів, застосування зброї та обеззброю-
вання.

Результати досліджень представлялися у ви-
гляді матриці табличного процесора «Excel 2020» 
і оброблялись методами математичної статистики 
за допомогою пакету «Statistica».

Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті аналізу Правил спортивних змагань з 
рукопашного бою [15] встановлено, що спортсмен 
при виконанні прикладної техніки рукопашного бою 
повинен вирішити рухове завдання, яке складаєть-
ся з нападу неозброєного або озброєного проти-
вника з застосуванням спецзасобів і зброї (модель 
реального бою яка застосовується в стандартних 
екстремальних ситуаціях), а саме нейтралізувати 
умовний напад противника (удар рукою або ногою, 
захват або обхват тулуба, збройна загроза). Осо-
бливою умовою виконання є елемент раптовості 
(учасник перед початком виконання займає пози-
цію спиною до атакуючого і не має уявлення про 
рухове завдання, яке йому потрібно вирішити).

Аналіз документальних та регламентуючих 
[16, 17, 18, 19, 20, 21] споріднених видів єдино-
борств довів, що застосування елемента рапто-
вості та спецзасобів і зброї притаманно лише ру-
копашному бою і є одними з чинників ускладнення 
виконання змагальних вправ.

На думку експертів [12, 13, 22, 23 ] пробле-
ма вивчення надійності виконання технічних дій у 
змагальних умовах нерозривно пов’язана з кіль-
кісною оцінкою основних складових прийому, які 
визначають біомеханічні характеристики техніки 
рухових дій.

Враховуючи думки науковців [10, 11, 24, 25] 
та результати аналізу анкет стосовно прикладної 
техніки, нами була розроблена узагальнена фазо-
ва структура виконання захисних і контратакуючих 
дій (моделі реального бою) розділу демонстрації 
прикладної техніки та визначені головні завдання 
для кожної фази окремо (табл.1). 

На думку експертів, в прикладному розділі 
рукопашного бою всі ситуації – моделі реально-
го бою поділяються за напрямками: 1. Захист від  
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ударів неозброєного противника. 2. Захист від 
ударів озброєного противника. 3. Звільнення від 
захватів та обхватів. 4. Обеззброювання. 5. Дії 
щодо затримання і супроводу.

На рис. 1 наведено кількісне відношення за-
стосування змагальних ситуацій за напрямками в 
практиці змагань (%). 

Згідно отриманих результатів в практиці зма-
гань з розділу демонстрації прикладної техніки 
рукопашного бою спостерігається переважна біль-
шість модельних ситуацій пов’язаних з захистом 
від ударів неозброєного або озброєного противни-
ка і відсутність завдань щодо затримання і супро-
воду.

Рис.1. Розподіл кількості змагальних ситуацій в роз-
ділі демонстрація прикладної техніки за напрямками 

в практиці змагань (%)
Примітки: 1 – звільнення від захватів та обхватів; 
2 – обеззброювання; 3 – захист від ударів неозбро-
єного противника; 4 – захист від ударів озброєного 
противника; 5 – дії щодо затримання і супроводу 
(n=183)

Детальніший аналіз застосування модельних 
ситуацій захисту від ударів неозброєного проти-
вника руками або ногами і модельних ситуацій за-
хисту від ударів озброєного противника ножом або 
палкою дозволив виявити пріоритетність у цьому 
напрямку (рис. 2).

Спостереження за виступом учасників зма-
гань виявило, що як правило, після фаз реагу-
вання і захисту починається фаза підготовки та 
безпосереднє виконання головної контратакуючої 
техніко-тактичної дії.

Для вирішення завдань фази спортсмени за-
стосовують кидки або больові прийоми, надаючи 
невелику перевагу виконанню больовим.

Рис. 2. Розподіл застосування змагальних ситуацій 
захисту А - від ударів неозброєного противника ру-
ками або ногами (n=62), Б - від ударів озброєного 

противника ножом або палкою (n=60) (%):
А 1 – захист від ударів руками; А 2 – захист від уда-

рів ногами; Б 1– захист від ударів ножом; Б 2 –захист 
від ударів палкою (n=122)

Кількісне відношення застосування больових 
прийомів та кидків наведено на рис. 3.

Рис. 3. Розподіл виконання контратакуючих  
техніко-тактичної дій в умова змагань (%)

Примітки: 1 – кидки; 2 – больові прийоми (n=183)

У табл. 2 та табл. 3 наведено, склад та кіль-
кість основних виконаних в умовах змагань контр-
атакуючих прийомів (кидків та больових прийомів). 

Таблиця 1 – Фазова структура виконання захисних і контратакуючих дій (моделі реального бою) розділу де-
монстрації прикладної техніки 

№ 
фази Назва фази Головні завдання фази

I Фаза реагування Зустріч з противником, аналіз ситуації, прийняття рішення на по-
дальші дії

II Фаза захисту Реалізація головних параметрів захисних рухів 

III
Фаза безпосередньої підготовки до 
виконання головної контратакуючої 
техніко-тактичної дії

Виведення суперника із рівноваги, нанесення розслаблюючого 
удару зближення, захват

IV Фаза реалізації головної контрата-
куючої техніко-тактичної дії Виконання головної контратакуючої техніко-тактичної дії 

V Фаза завершення
Здійснення больового чи задушливого впливу, добивання в 
життєво важливі частини тіла або контроль під погрозою засто-
сування зброї

A Б
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Отримані дані дають змогу стверджувати, що 
в умовах змагань самим поширеним кидком є за-
дня підніжка, а самим поширеним больовим при-
йомом є важіль руки на зовні.

Анкетування та аналіз наявної наукової літе-
ратури [12, 13, 14, 15] дозволив визначити склад 
типових найбільш поширених атак ударів руками 
(ногами), що застосовуються в моделюванні ситу-
ацій в умовах змагань (табл. 4). 

Причому, за визначенням експертів, голо-
вними вимогами правильного застосування мо-
дельних ситуацій в умовах змагань є: прийняття 
бойової стійкі перед початком виконання обох 
учасників; нанесення реальної, чіткої, точної атаки 
в визначену завданням зону; виконання захисних 
дій з уходом з лінії атаки; при переході від захис-
них до контратакуючих дій нанесення розслаблю-
ючого, шокуючого або відволікаючого удару (уда-
рів) окрім ситуацій коли техніко-тактичні дії викону-
ються в темп руху діям противника; всі захисні дії 
повинні закінчуватися положенням повного контр-
олю учасника над противником (внаслідок вико-
нання больового, задушливого прийомів або по-
значення добивання лежачого партнера в життєво 
важливі зони); при атаках озброєного противника 
додатковий контроль зброї, зброя при виконанні 
контатакуючих дій повинна вилучатись, у випадках 
падіння зброї бажано при можливості її підняти.

Аналіз змагальних ситуацій пов’язаних з уда-
рами руками і ногами неозброєного противника 
наведені на рис. 4.

Найбільш поширеними атаками в приклад-
ному розділі у змагальних умовах є удари ногами 
збоку і удари руками звер-
ху. В порівнянні з думкою 
експертів щодо найбільш 
поширених атак в практиці 
змагань при моделюванні 
ситуацій нападу неозброє-
ного противника за допомо-
гою ударів руками і ногами 
повністю відсутні удари но-
гами зверху, і спостерігаєть-
ся дуже малий відсоток атак 
за допомогою ударів руками 
знизу.

На думку фахівців [7, 9, 
10, 11] в розділі демонстра-
ція прикладної техніки руко-
пашного бою дуже важливе 
значення має напрям робо-
ти проти озброєного проти-
вника (ніж, палка), розподіл 
застосування модельних 
ситуацій в умовах змагань з 
цих напрямків наведено на 
рис. 5. 

Таблиця 4 – Різновидності ударів руками (ногами) неозброєного або озброє-
ного противника з урахуванням напрямку та їх можливі сполучення в практи-
ці змагань з прикладного розділу

Напрямки 
удару

Варіанти атаки

Рукою Ножем Короткою 
палкою Автоматом Ногою Зона 

атаки

Прямий
+ + + + + Голова
+ + + + + Тулуб
- - - - - Ноги

Збоку 
+ + + + + Голова
+ + + + + Тулуб
- - + - + Ноги

Знизу
+ + - - - Голова
+ + - - + Тулуб
- - - - - Ноги

Зверху
+ + + - + Голова
+ + + - + Тулуб

Навідмаш
+ + + + + Голова
+ + + + + Тулуб

В бік
- - - - + Голова
- - - - + Тулуб

Таблиця 2 – Склад та кількість виконаних контрата-
куючих дій (кидків) на змаганнях з розділу демонстра-
ція техніки рукопашного бою (n=96)

Технічні дії
Кількість
технічних 

дій

Відсоток
від загальної 
кількості (%)

Кидки підсадом 3 3

Кидки захватом ніг 3 3

Кидки через плечі 4 4
Кидки задня підніжка 39 40
Кидки через спину 19 20
Кидки через стегно 7 7
Кидки підсіканням 7 7
Звалювання 10 11
Інші прийоми 4 4
Разом 96 100

Таблиця 3 – Склад та кількість виконаних контрата-
куючих дій (больові прийоми) на змаганнях з розділу 
демонстрація техніки рукопашного бою (n=87)

Технічні дії
Кількість
технічних 

дій

Відсоток  
від загальної 
кількості (%)

Важіль руки всередину 10 11

Важіль руки на зовні 57 66

Загинання руки за 
спину 17 20

Вузол руки на верху 3 3
Разом 87 100
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Отримані результати демонструють, що біль-
шість змодельованих змагальних ситуацій нападу 
озброєного противника, це удари ножом вперед і 
знизу, палкою вперед і зверху, звертає увагу від-
сутність завдань щодо атак ножом навідмаш.

За допомогою анкетування та аналізу наявної 
наукової літератури [13, 14] було визначено най-
більш поширені захвати та обхвати, які зустріча-
ються в практиці рукопашного бою (табл. 5).

Таблиця 5 – Різновидності можливих захватів та об-
хватів які зустрічаються п практиці рукопашного бою

При підході 
спереду

При підході 
ззаду

Захват за кисті рук 
(рукава, передпліччя) 
однойменною, 
різнойменною) рукою, 
двома руками

+ -

Захват за одяг одною 
рукою, двома руками + -

Захват за шию одною 
рукою, двома руками + +

Захват за волосся + +
Обхват тулуба без рук, 
з руками + +

При цьому за думкою експертів, головними 
вимогами щодо правильного виконання звільнен-
ня від захватів та обхватів є: на початку виконан-
ня нанесення розслаблюючого, шокуючого або 
відволікаючого удару (ударів); захвати необхідно 
зривати різко і жорстко, з застосуванням сили кор-
пусу; при захватах за волосся необхідно нанести 
удар по атакуючій руці; при захисті від задушливих 
захватів притиснути підборіддя до грудей, підняв-
ши догори плечі; всі звільнення від захватів та об-
хватів повинні закінчуватися положенням повного 
контролю учасника над противником (внаслідок 
виконання больового, задушливого прийомів або 
позначення добивання лежачого партнера в жит-
тєво важливі зони). 

Аналіз модельних ситуацій прикладного роз-
ділу щодо звільнення від захватів або обхватів 
в умовах змагань дає можливість визначити, що 
найбільш поширеними є завдання щодо звільнен-
ня від обхвату тулуба з руками при підході ззаду 
і обхвату тулуба без рук при підході спереду від-
повідно по 27% , інші модельні ситуацій застосо-
вуються значне менше, а саме: звільнення від за-
хватів за шию при підході ззаду 12%, від обхвату 
тулуба з руками при підході спереду та захвату за 
кісті рук по 9%, від обхвату тулуба без рук при під-
ході ззаду, захвату за одяг та за шию при підході 
спереду відповідно по 5% від загальної кількості 
завдань. 

Особливої уваги на себе звертає напрямок 
обеззброювання в якому збіглися думки експертів 
і отримані дані аналізу змагальних ситуацій. Як 
правило, загроза зброєю відбувається при підході 
спереду, при підході ззаду та при спробі достати 
зброю, в умовах змагань ці завдання застосовува-
лись по 43%, 24%, 33% відповідно. 

На думку експертів, головними чинниками 
правильного вирішення завдання повинне бути ро-
зуміння, що зброя приставлено впритул, або зна-
ходиться на невеликій відстані, в іншому випадку 
дії щодо обеззброювання виконати складно, а час-
тіше неможливо. Особливу увагу необхідно приді-
ляти додатковому контролю зброї, неможливості 
пересікання траєкторії вистрілу при виконанні зма-
гальних вправ, зброя при виконанні контатакуючих 
дій повинна вилучатись, у випадках падіння зброї 
бажано при можливості її підняти.

Згідно проведеного дослідження та врахуван-
ня думки експертів у практиці змагань в приклад-
ному розділі не виявлено завдань щодо затриман-
ня і супроводу противника.

Як відомо, контроль змагальної діяльності є 
інструментом управління, який дозволяє втілюва-
ти зворотні зв’язки між тренером і спортсменом і 
завдяки цьому підвищувати рівень управління 
процесом підготовкою спортсменів [22, 23].

Рис. 4. Розподіл застосування модельних ситуацій: 
А-удари неозброєного противника ногами (n=36), 

Б-удари неозброєного противника руками (n=26) (%)
Примітки: А 1 – прямі удари ногами; А 2 – удари 
ногами збоку; А 3 – удари ногами в бік; Б 1– прямі 
удари руками; Б 2 –удари руками збоку; Б 3 – удари 
руками знизу; Б 4 – удари руками зверху; Б 5 – удари 
руками навідмаш

A Б

Рис. 5. Розподіл застосування модельних ситуа-
цій: А-удари озброєного противника палкою (n=32), 
Б-удари неозброєного противника ножем (n=27) (%)
Примітки: А 1 – прямі удари палкою; А 2 – удари 
палкою збоку; А 3 – удари палкою зверху; А 4 – удари 
палкою навідмаш; Б 1– удари ножом збоку; Б 2 – пря-
мі удари ножом; Б 3 – удари ножом знизу; Б 4 – удари 
ножом зверху

A Б
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Для виявлення недоліків у підготовці спортс-
менів у прикладному розділі було проаналізовано 
суддівські протоколи якості виконання змагальних 
вправ, що дало змогу визначити склад та напрям-
ки основних помилок, які припускаються учасники 
змагань (рис. 6).

Рис. 6. Розподіл основних помилок які припускають-
ся учасники змагань прикладного розділу (%)

Примітки: 1 – затримка у прийнятті рішення щодо 
подальших дій або відсутність прийняття бойової 
стійкі, 2 – відсутність нанесення розслаблюючого, 
шокуючого або відволікаючого удару; 3 – нереаль-
ність виконання; 4 – нераціональність застосованих 
техніко-тактичних дій; 5 – помилки у завершальній 
стадії виконання, 6 – помилки у техніці виконання, 
7 – помилки у застосуванні захисних дій; 8 – не ви-
конання завдання

Спостерігається, що частіше всього учасники 
змагань припускають помилки саме при техніці 
виконання основних контратакуючих дій. Згідно 
думки експертів, як правило це не ефективні за-
хвати, амплітудні рухи, паузи при виконанні, не 
раціональна стійка, незручна дистанція та темп 
виконання.

Звертає на себе увагу великий відсоток по-
милок щодо нереального виконання техніко-так-
тичних дій нападу з збоку асистента. Згідно умов 
проведення змагань учасники виконують техніко-
тактичні дії нападу та захисту які застосовується 
в стандартних екстремальних ситуаціях, тому екс-
перти дотримуються думки, що невідповідність ви-
конання техніки моделі реального бою вважається 
однією з грубих помилок. 

Також експерти звертають увагу на немалий 
відсоток щодо помилок у виконанні початкових 
фаз захисних і контратакуючих дій, як правило це 
відсутність або нераціональність бойової стійкі, 
великі паузи при прийняті рішення, не ефективні 
захисні дії. 

Як відомо, в розділі демонстрації прикладної 
техніки рукопашного бою велике значення вико-
нання завершальної фази, яка повинна закінчува-
тися повним контролем над суперником під дією 
больового або задушливого впливу, добиванням 

в життєво важливі частини тіла або контроль під 
погрозою застосування зброї. 

Припущення помилок при виконанні кінцевих 
положень техніко-тактичних дій не дає змогу кон-
статувати суддям що рухове завдання вирішено 
до кінця і ця обставина впливає на сумарну якість 
виконання змагальних дій та оцінку суддів.

Висновки. В умовах сьогодення рукопашний 
бій є прикладним видом спорту, який поєднує в 
собі спортивний та прикладний напрямки. Наяв-
ність елемента раптовості в розділі демонстрація 
прикладної техніки є одним з головних чинників 
ускладнення виконання змагальних вправ і прита-
манне лише рукопашному бою.

Розроблена фазова структура виконання за-
хисних і контратакуючих дій розділу демонстрації 
прикладної техніки, визначені головні завдання 
кожної фази окремо та вимоги щодо правильно-
го застосування модельних ситуацій нападу нео-
зброєного або озброєного противника з застосу-
ванням спецзасобів і зброї в умовах змагань.

Виявлені особливості розділу демонстрація 
прикладної техніки рукопашного бою, а саме, пе-
реважна більшість модельних ситуацій пов’язані з 
захистом від ударів неозброєного або озброєного 
противника, найбільш поширеними прийомом при 
виконанні головної контратакуючої дії є кидок за-
дня підніжка і больовий прийом важіль руки на зо-
вні, частіше всього учасники звільняються від об-
хвату тулуба з руками при підході ззаду і обхвату 
тулуба без рук при підході спереду.

Для подальшого вдосконалення навчально-
тренувального процесу та вирішення проблеми 
підвищення надійності і ефективності застосуван-
ня змагальних ситуацій необхідно увагу приділяти 
виконанню початкових фаз захисних і контратакую-
чих дій, насамперед прийняттю зручної пози на по-
чатку виконання, зменшення часу на прийняття рі-
шення, усунення недоліків техніці виконання осно-
вних контратакуючих дій. Враховуючи прикладний 
напрямок, звернути увагу на виконання кінцевих 
положень, особливо з застосуванням зброї.

Для підвищення привабливості розділу де-
монстрація прикладної техніки рукопашного бою 
необхідно вжити заходів щодо підвищення реаль-
ності виконання рухових дій з боку суперника та 
збільшення варіативності модельних ситуацій за 
рахунок розділення проведення змагань з моде-
лювання ситуацій нападу озброєного та неозбро-
єного противника окремо за напрямками.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані із вдосконаленням навчально-трену-
вального процесу, підвищення рівня підготовле-
ності учасників, які спеціалізуються в розділі де-
монстрація прикладної техніки, вдосконаленню 
системи підготовки на основі подальшого вияв-
лення переваг та недоліків, з розробкою, інформа-
ційним наповненням та впровадженням інновацій-
них форм.
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УДК 796.015:37.046
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ТЕХНИКИ 
РУКОПАШНОГО БОЯ (1 ТУР) В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ
Радченко Ю. А., Радченко А. А.
Резюме. Рукопашный бой – качественно новый прикладной вид спорта, включающий в себя на-

иболее эффективные приемы различных видов единоборств и объединяющий в себе спортивное и 
прикладное направления. 

Отличительной особенностью рукопашного боя является проведение соревнований по разным на-
правлениям, одним из которых - раздел демонстрация прикладной техники. Именно в этом виде сорев-
нований спортсмены демонстрируют технику, которая применяется в стандартных ситуациях модели 
реального боя с невооруженным и вооруженным противником с применением спецсредств и оружия.

Именно это направления из-за своей специфики на данное время остаётся недостаточно 
изученным, несмотря на то, что имеется большое количество специальной литературы, посвящённой 
тематики рукопашного боя. 

Цель исследования – провести анализ прикладной техники рукопашного боя в динамике соревно-
ваний, выявить особенности выполнения приемов, наметить пути дальнейшего совершенствования 
учебно-тренировочного процесса.

Для достижения цели работы нами был проведен анализ и обобщение научно-методической 
литературы и анализ документальных и регламентных материалов. Для изучения особенностей раз-
дела демонстрация прикладной техники проводился анализ видео материалов чемпионата Украины 
одного из силовых ведомств государства. Также для достижения цели была разработана Анкета, ко-
торую было предложено 14 тренерам по рукопашному бою. Полученные в результате анкетирования 
данные позволили определить требования к использованию соревновательных модельных ситуаций, 
их фазовой структуре, особенностей освобождения от захватов и обхватов, применение оружия и обе-
зоруживание.

Установлено, что отличительной особенностью этого вида спорта является применение элемента 
неожиданности, который значительно усложняет выполнение соревновательных упражнений. 

Большая часть модельных ситуаций — это защиты от ударов невооружённого и вооруженного про-
тивника. Наиболее применяемые приемы – это бросок задняя подножка и болевой прием рычаг руки в 
наружу. Чаще всего спортсмены освобождаются от обхвата корпуса с руками при подходе спереди и 
обхвата корпуса без рук при подходе сзади.
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Для усовершенствования процесса подготовки необходимо улучшать технику выполнение 
начальных фаз соревновательных ситуаций. Также учитывая особенность рукопашного боя обращать 
внимание выполнение конечных положений, особенно с использованием оружия.

Для повышения привлекательности данного раздела необходимо улучшить реальность выполнения 
двигательных действий со стороны соперника и увеличить вариативность модельных ситуаций за счет 
разделения соревнований по моделированию ситуаций нападения вооруженного и невооруженного 
противника отдельно по направлениям.

Ключевые слова: рукопашный бой, боевые единоборства, самозащита, демонстрация техники, 
модельные ситуации.

UDC 796.015:37.046
Features of Performing the Applied Technique 
of Hand-to-Hand Combat in Competition Conditions
Radchenko Yu. А., Radchenko А. А.   
Abstract. Hand-to-hand combat is a qualitatively new applied sport, which includes the most effective 

techniques of various types of martial arts and impoverishes sports and applied fields. Due to its characteristics, 
this sport is gaining popularity not only among military personnel, but also among the general population.

A distinctive feature of hand-to-hand combat as a sport is the holding of competitions in various directions, 
one of which is the demonstration of applied equipment section. It is in this type of competition that athletes 
demonstrate the technique that is used in standard situations of a real battle model with an unarmed and 
armed opponent using special equipment and weapons.

Due to its specifics, this is precisely the direction that remains insufficiently studied at this time, despite the 
fact that there is a large amount of specialized literature devoted to the subject of hand-to-hand combat. The 
modern method of teaching hand-to-hand combat is largely based on practical experience, and not on special 
scientific research.

The purpose of the study was to analyze the section demonstrating the applied technique of hand-to-hand 
combat in the dynamics of competitions, to identify the features of the implementation of techniques, to outline 
ways to further improve the educational process.

Material and methods. To achieve the goal of the work, we conducted an analysis and synthesis of scientific 
and methodological literature and analysis of documentary and regulatory materials. To study the features of 
the demonstration section of applied equipment, we analyzed the video materials of the championship of 
Ukraine of one of the state power departments. We studied 183 standard situations – models of real combat 
with an unarmed and armed enemy using special equipment and weapons, which were performed by 43 
athletes, 3 of them were MSIC, 9 MS, 21 CMS, from the 10th to the 1st dan. We also developed a Questionnaire, 
which was proposed to 14 hand-to-hand combat trainers. The questions of the questionnaire dealt with the 
features of the competition in hand-to-hand combat, the criteria and requirements for the implementation of 
applied equipment. 

Results and discussion. The data obtained as a result of the questioning let us determine the requirements 
for the use of competitive model situations, their phase structure, the peculiarities of liberation from grips and 
grips, the use of weapons and disarmament.

The hand-to-hand combat is an applied sport that will be iced up in various directions. A distinctive feature 
of this sport is the use of an element of surprise, which greatly complicates the implementation of competitive 
exercises.

To improve the preparation process, it is necessary to improve the technique of performing the initial 
phases of simulated competitive situations. Taking into account the peculiarity of hand-to-hand combat we 
must pay attention to the fulfillment of final provisions, especially with the use of weapons.

Conclusion. To increase the attractiveness of the competition, it is necessary to take measures to increase 
the reality of performing motor actions on the part of the opponent and increase the variability of model 
situations by separating the competition for modeling the situations of attack of an armed and unarmed enemy 
separately in directions.

Keywords: hand-to-hand combat, martial arts, self-defense, demonstration of technique, model situa-
tions.
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