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Мета - обґрунтувати ефективність застосу-
вання рукопашного бою, як службово-прикладного 
виду спорту, в процесі фізичної підготовки праців-
ників правоохоронних органів.

Матеріал та методи. Теоретичний аналіз на-
уково-методичної літератури, узагальнення науко-
вих даних сучасних підходів щодо організації про-
цесу спеціальної фізичної підготовки працівників 
правоохоронних органів. Використовували педаго-
гічні спостереження, педагогічний експеримент та 
аналіз відео матеріалів змагальної діяльності се-
ред працівників правоохоронних органів з розділу 
«Демонстрації прикладної техніки» рукопашного 
бою, які відбулись протягом 2019-2020 років.

Результати. Обґрунтовано застосування 
рукопашного бою – службово-прикладного виду 
спорту, як елемента спеціальної фізичної підготов-
ки співробітників правоохоронних органів. Відмін-
ною рисою рукопашного бою є наявність напрям-
ків роботи зі зброєю (палка, ніж. пістолет, автомат), 
протидія відразу декільком нападникам та засто-
сування елемента раптовості (несподіваного на-
паду). 

Висновки. Рукопашний бій є унікальним служ-
бово-прикладним видом спорту, який складається 
з розділів «Демонстрація прикладної техніки» та 
«Поєдинки». 

Зміст змагальної діяльності в розділі «Демон-
страція прикладної техніки» рукопашного бою по-
вністю відповідає специфіці рішення оперативно-
службових завдань без застосування та з засто-
суванням зброї співробітниками правоохоронних 
органів. 

За основними ознаками які відрізняють різні 
види єдиноборств (одяг, дозволені і заборонені 

правилами способи досягнення переваги, поло-
ження в яких ведеться боротьба, розміри та осо-
бливості майданчика, час відведений на виконання 
техніко-тактичних дій) рукопашний бій є найбільш 
придатний для проведення занять з спеціальної 
фізичної підготовки працівників правоохоронних 
органів.

Ключові слова: рукопашний бій, спеціальна 
фізична підготовка, бойові прийоми боротьби, са-
мозахист, демонстрація техніки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
науково-дослідної роботи факультету фізичного 
виховання і спорту Чорноморського національного 
університету ім. Петра Могили «Розробка та реа-
лізація інноваційних технологій оцінки та корекції 
функціонального стану людини під час фізичного 
навантаження в спорті і реабілітації», № держав-
ної реєстрації 0117U007145.

Вступ. Найцінніше, що є у людини – це її жит-
тя. Воно дається їй тільки раз і кожній своє. Довге 
чи коротке, воно триває лише від народження і до 
смерті, його не можна прожити двічі. Згідно статті 
27 Конституції України «Кожен має право захища-
ти своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших лю-
дей від протиправних посягань». Обов’язок держа-
ви - захищати життя людини» [1]. Для забезпечен-
ня громадського порядку та громадської безпеки 
працівники правоохоронних органів несуть щоден-
ну службу в особливих та екстремальних умовах 
наражаючись на небезпеку. 

Як зазначається у ряді робіт [2, 3, 4] службо-
ва діяльність співробітників правоохоронних орга-
нів, незважаючи на специфіку служби, передбачає  
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підготовленість до виконання оперативно-службо-
вих завдань. 

Фізична підготовленість при цьому, за думкою 
фахівців [2, 5, 6] є найважливішим показником 
якості підготовки співробітника до професійної ді-
яльності.

Поліцейський, згідно Закону України «Про 
Національну поліцію» може застосовувати вогне-
пальну зброю, спеціальні засоби та фізичну силу, 
у тому числі, спеціальні прийоми боротьби (руко-
пашного бою), для забезпечення особистої безпе-
ки або/та безпеки інших осіб [9]. 

Отже, спеціальна фізична підготовка пра-
цівників правоохоронних органів повинна бути в 
основному спрямована на опанування навичками 
спеціальних прийомів службової діяльності та їх 
закріплення [10,11].

Відомо те, що підготовка до вирішення служ-
бових завдань в особливих та екстремальних умо-
вах повинна починатись з тренувань, що у свою 
чергу виявляється в формі спеціальної фізичної 
підготовки [2, 3, 12].

Як зазначено в багатьох наукових досліджен-
нях [2, 3, 13, 14] процес формування знань, вмінь 
та навичок техніко-тактичних дій, за допомогою 
яких вирішуються рухові завдання і досягається 
мета, відбувається на навчально-тренувальних за-
няттях, а рівень володіння технікою спеціальних 
прийомів визначається вмінням застосовувати їх 
важких екстремальних умовах, моделлю яких в 
мирний час є змагання.

Тому дослідження змагальної діяльності з роз-
ділу «Демонстрації прикладної техніки» рукопаш-
ного бою працівників правоохоронних органів є 
важливим засобом управління процесом спеціаль-
ної фізичної підготовки, а отримана інформація за 
визначених умов може бути основою для корегу-
вання процесу спеціальної фізичної підготовки, ви-
бору засобів і методів їх реалізації, для інструкто-
рів Збройних сил та правоохоронних органів, фа-
хівців спеціальних учбових закладів різного рівня.

Мета роботи - обґрунтувати ефективність за-
стосування рукопашного бою, як службово-при-
кладного виду спорту, в процесі фізичної підготов-
ки працівників правоохоронних органів.

Завдання роботи – дослідити змагальну ді-
яльність працівників правоохоронних органів з 
розділу «Демонстрації прикладної техніки» руко-
пашного бою, визначити операційний склад тех-
ніко-тактичних дій, які застосовують працівники 
правоохоронних органів в своїй професійній діяль-
ності, проаналізувати основні ознаки різних видів 
двобіїв, які впливають на техніку єдиноборств того 
чи іншого виду, намітити шляхи подальшого роз-
витку та вдосконалення навчально-тренувального 
процесу спеціальної фізичної підготовки.

Матеріал та методи дослідження. Теоретич-
ний аналіз науково-методичної літератури, уза-
гальнення наукових даних сучасних підходів щодо 
організації процесу спеціальної фізичної підготов-
ки працівників правоохоронних органів. Використо-
вували педагогічні спостереження та педагогічний 
експеримент. Для визначення операційного скла-
ду техніко-тактичних дій, які застосовують праців-
ники правоохоронних органів в своїй професійній 
діяльності та визначення відмінностей видів єди-
ноборств за різними ознаками проведено аналіз 
відео матеріалів змагань серед силових структур 
з рукопашного бою з розділу «Демонстрації при-
кладної техніки» рукопашного бою, які відбулись 
протягом 2019-2020 років.

Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників.

 Для досягнення мети роботи було створено 
експериментальну групу в яку увійшли 24 діючих 
співробітника правоохоронних органів, фахівці з 
спеціальної бойової підготовки які постійно беруть 
участь в змаганнях з різних видів єдиноборств та 
мають кваліфікацію МСМК – 2, МС – 6, КМС – 11, 
1 – 1 розряд. Також для вирішення завдання дослі-
дження було розроблено Анкету, яку було запропо-
новано для заповнення учасникам експерименту.

Проаналізовані правила спортивних змагань 
з різних видів єдиноборств. Аналіз проводився за 
наступними показниками: сутність перемоги, одяг 
єдиноборців, дозволені і заборонені правилами 
способи досягнення переваги, положення в яких 
ведеться боротьба, розміри та особливості май-
данчика, тривалість поєдинку та час відведений 
на виконання техніко-тактичних дій.

Експериментальний матеріал опрацьований 
на персональному комп’ютері за допомогою паке-
тів статистичних програм «Statistika 7.0» і EXEL.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Співробітники правоохоронних органів під час 
виконання повноважень, визначених Законом про 
НПУ, уповноважені застосовувати вогнепальну 
зброю, спеціальні засоби та фізичний вплив (силу) 
[9]. Фізичним впливом є застосування будь-якої фі-
зичної сили, а також спеціальних прийомів бороть-
би (рукопашного бою) з метою припинення проти-
правних дій правопорушників. 

Проведений аналіз літературних джерел [6, 
9-11, 16-19], нормативно-правових актів довів, що 
в теорії фізичної підготовки немає визначення по-
няття «спеціальні прийоми боротьби». Отже, ви-
ходячи з того, що змістовний компонент цих двох 
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понять однаковий, вважаємо, що під спеціальними 
прийомами боротьби слід розуміти прийоми руко-
пашного бою, які застосовують співробітники при 
виконанні своїх посадових обов’язків.

Як відомо, засобами вирішення завдань при 
застосуванні фізичної сили працівниками правоо-
хоронних органів є кидки, удари, больові та задуш-
ливі прийоми. Саме такі засоби для досягнення 
перемоги над суперником (кидки, удари, больові 
та задушливі прийоми) притаманні таким видам 
спорту як рукопашний бій, бойове самбо, панкраті-
он, ММА та ін [20-28]. Отже, вміння і навички фор-
мування, вдосконалення для застосування зазна-
чених засобів також повинні бути ідентичними.

Для вирішення завдань дослідження було про-
ведено анкетування учасників експериментальної 
групи які брали учать у змаганнях з рукопашного 
бою, за допомогою якого було визначено опера-
ційний склад техніко-тактичних дій, які застосо-
вують працівники правоохоронних органів в своїй 
професійній діяльності. 

Отримані дані порівняльного аналізу засто-
сування засобів (табл. 1), які використовують 
правоохоронці в своїй службовій діяльності та 
спортсмени єдиноборці з різних видів спорту для  
досягнення перемоги над суперником свідчать, 
що саме зміст змагальної діяльності в розділі «Де-
монстрація прикладної техніки» рукопашного бою 

Таблиця 1 – Основні засоби фізичного впливу (сила) на опонентів співробітниками правоохоронних органів 
при виконання оперативно-службових завдань та техніко-тактичні дії, які застосовують спортсмени з різних 
видів єдиноборств в спортивній діяльності
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Удари руками в голову + - + + + - + + - - - + +
Удари руками в тулуб + - + + + + + + - - - + +
Удари ногами в голову + - + + + + + - - - - + +
Удари ногами в тулуб + - + + + + + - - - - + +
Удари ногами по ногах + - + + + - + - - - - + +
Кидки захватом за одяг - + - + - - + - - + - + -
Кидки захватом за тулуб - + + + + - + - + + + + -
Кидки захватом за ноги - - + + + - + - + + - + -
Больові прийоми у положенні 
стійка - - + + + - - - - - - + -

Больові прийоми на руки в  
положенні лежачи або партер - + + + + - + - - + - + -

Больові прийоми на ноги в  
положенні лежачи або партер - - + + + - + - - + - + -

Задушливі прийоми у  
положенні стійка - - + + + - - - - - - + -

Задушливі прийоми в  
положенні лежачи або партер - + + + + - + - - - - + -

Удари в положенні лежачи  
або партер - - + + + - - - - - - + -

Перекати та кидки в положенні 
лежачи або партер - - - + + - + - + - + + -

Утримання в положенні  
лежачи - - + + + - + - + + + + -

Удари ножом - - - + - - - - - - - - -
Удари палкою - - - + - - - - - - - - -
Загроза зброєю - - - + - - - - - - - - -
Елемент раптовості - - - + - - - - - - - - -
Кількість співпадінь, 
разів, %

5
(25)

4
(20)

14
(70)

20  
(100)

15
(75)

3
(15)

13
(65)

2
(10)

4
(20)

6
(30)

3
(15)

16
(80)

5
(25)

Примітки: * + відповідь «Так»; ** – відповідь «Ні».
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повністю відповідає специфіці рішення оператив-
но-службових завдань без застосування та з за-
стосуванням зброї. 

Також цей змагальний розділ включає в себе 
ряд істотних характеристик, таких як вміння вико-
нувати технічні та тактичні дії від різних видів за-
гроз та нападу з елементом раптовості, безпека 
поводження з зброєю, контроль свого психічного 
стану, вміння діяти в рамках діючих правил в ситу-
аціях спортивної боротьби, які за своїм емоційним 
станом дуже схожі з практичною діяльністю співро-
бітників правоохоронних органів в екстремальних 
умовах службової діяльності.

В результаті проведеного дослідження ви-
явлено також високий відсоток співпадінь засто-
совуваних засобів у таких видах спорту як ММА, 
панкратіон, бойове самбо та рукопашний бій роз-
діл «Поєдинки». Прикладне значення цих видів 
спорту неодноразово підтверджено численними 
дослідженнями фахівців [5, 29, 30].

Відомо, що кожному єдиноборств притаманні 
свої техніко-тактичні дії, які регламентуються пра-
вилами спортивних змагань з виду спорту.

Згідно проведеного аналізу літературних дже-
рел [13, 18, 31, 32] встановлено, що на техніку єди-
ноборств того чи іншого виду впливають визначені 
ознаки, основними з яких є сутність перемоги, одяг 
єдиноборців, дозволені і заборонені правилами 
способи досягнення переваги, розміри та особли-
вості майданчика, тривалість поєдинку та час від-
ведений на виконання техніко-тактичних дій. 

Причому, найбільш важливими ознаками за 
якими відрізняються види двобіїв є сутність пере-
моги та дозволені і заборонені правилами способи 
досягнення переваги [32]. Форма одягу також має 
суттєвий вплив, тому що впливає на обсяг застосу-
вання техніко-тактичних дій. Тривалість поєдинку 
та час виконання прийомів не впливають на техні-
ку єдиноборств, але від цих ознак залежить темп і 
інтенсивність змагальних сутичок. 

Для більш детального розуміння відміннос-
тей різних видів єдиноборств були проаналізовані 
правила спортивних змагань з зазначених видів 
спорту та виявлені особливості їх основних ознак 
(табл. 2).

Таблиця 2 – Основні ознаки різних видів єдиноборств які впливають на техніку єдиноборств того чи іншого 
виду

Ознаки
Види єдиноборств

ММА Панкратіон Рукопашний бій  
(розділ «Поєдинки») Бойове самбо

Сутність пере-
моги

нокаут, нокдаун, бо-
льовий, задушливий 
прийом, перемога за 
балами

нокаут, нокдаун, бо-
льовий, задушливий 
прийом, перемога за 
балами

нокаут, нокдаун, бо-
льовий, задушливий 
прийом, перемога за 
балами

нокаут, нокдаун, 
больовий, задушли-
вий прийом, пере-
мога за балами

Дозволені пра-
вилами способи 
досягнення пе-
реваги

- нанесення ударів 
руками ногами лік-
тями, колінами в 
положенні стійка або 
партер;
- виконання кидків, 
утримань, больових 
та задушливих при-
йомів в положенні 
стійка або партер

- нанесення ударів 
руками ногами лік-
тями, колінами в 
положенні стійка або 
партер;
- виконання кидків, 
утримань, больових 
та задушливих при-
йомів в положенні 
стійка або партер

- нанесення ударів ру-
ками ногами ліктями, 
колінами в положенні 
стійка; 
- виконання кидків, 
утримань, больових та 
задушливих прийомів 
в положенні стійка або 
партер

- нанесення уда-
рів руками ногами 
ліктями, колінами 
в положенні стійка 
або партер;
- виконання кидків, 
утримань, больових 
та задушливих при-
йомів в положенні 
стійка або партер

Заборонені пра-
вилами способи 
досягнення пе-
реваги

коліном в голову в 
партері

нанесення ударів в 
партері, в положенні 
стійка удари ліктями, 
колінами, виконання 
больових та задушли-
вих прийомів в 

Одяг  
єдиноборців

шорти шорти, рашгард кімоно куртка, шорти

Розміри  
майданчика

ринг або арена круглий майданчик квадратний майданчик круглий майданчик

Тривалість  
поєдинку 

3 раунда не більше 
ніж 5 хв.

1 раунд 5 хв 1 раунд 3 хв 1 раунд 5 хв

Час відведений 
на виконання 
ТТД

без урахування часу без урахування часу 5 с на проведення тех-
нічної дії 

без урахування 
часу якщо є активні 
дії
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Для подальшого вирішення завдань роботи 
було проведене анкетування учасників експери-
ментальної групи щодо відповідності ознак прита-
манних різним видам єдиноборств до професійної 
діяльності працівників силового блоку. 

Незважаючи на багато співпадінь або невели-
ких відмінностей, необхідно зазначити, що біль-
шість зазначених видів єдиноборств в своїй меті 
розвиваються саме як види спорту. 

Але необхідно враховувати, що спеціальна 
фізична підготовка - особливий вид навчання, за 
багатьма параметрами співпадає зі спортивної 
тренуванням і спрямована, в першу чергу, на опа-
нування рухових навичок і розвиток фізичних і спе-
ціальних якостей правоохоронців. В теорії фізич-
ного виховання, у ряді досліджень підкреслюються 
роль і вплив специфічних умов процесу навчання 
на його ефективність [2, 3, 33].

Українські закони надають право співробітни-
кам правоохоронних органів застосовувати вогне-
пальну зброю у тільки випадках передбачених за-
конодавством [9, 10, 11].

Разом з тим, всі інструкції, якими керуються 
співробітники правоохоронних органів - категорич-
но вимагають застосовувати зброю тільки в разі 
крайньої необхідності, коли вичерпані всі інші при-
йоми і засоби для захисту від нападу противника 
або його затримання. Головні завдання – знешко-
дження і затримання злочинця для подальшої пе-
редачі в органи слідства і суду [9, 11].

Врахуючи зазначене, підтримуємо думку фа-
хівців з спеціальної фізичної підготовки і вважає-
мо, що не зважаючи на однакові ознаки отримання 
перемоги в різних видах спорту (рис. 1), найбільш 
вдалим за ознаками дозволені і заборонені прави-
лами способи досягнення переваги є рукопашний 
бій (рис. 2), в якому заборонені техніко-тактичні 
дії, які можуть спричинити травмування та важки 
наслідки в результаті отримання травми. 

Також необхідно зазначити, що головна мета 
співробітників при застосуванні засобів приму-
су - фізичної сили, припинення протиправних дій 
правопорушників. Причому, перед початком засто-
сування фізичної сили співробітник правоохорон-
них органів зобов’язаний попередити особу про 
застосування фізичної сили і надати їй достатньо 
часу для виконання законної вимоги та негайно 
зупинити застосування певного виду заходу при-
мусу в момент досягнення очікуваного результа-
ту [9]. Тому застосування техніко-тактичних дій, 
які притаманні певним єдиноборствам спортив-
ного напрямку з мінімальними обмеженнями для  
досягнення переваги над суперником не можливо 
для здійснення професійної діяльності правоохо-
ронців.

Об’єктивною основою використання засобів і 
методів фізичної підготовки для підвищення бойо-
вої готовності працівників правоохоронних органів 
є, так званий, переніс тренованості. З позиції тео-
рії функціональних систем П. К. Анохіна, в основі 
цього явища лежить «спільність адекватних про-
відних елементів специфічних функціональних 
систем і відповідних режимів їх функціонування, 
які розвиваються в процесі фізичної підготовки і 
проявляються в різних видах навчально бойової 
діяльності» (Вейднер-Дубровін Л.А., 1963). З цьо-
го визначення випливає, що необхідною умовою 
перенесення є збіг провідних елементів функціо-
нальних систем, а достатнім - збіг режимів їх функ-
ціонування [2, 33].

Спеціальні наукові дослідження [3, 5, 13, 30] 
також звертають особливу увагу на форму одягу, 
яка також має суттєвий вплив на реалізацію техні-
ко-тактичних дій, як в роботі правоохоронців так і в 

Рис. 1 – Відмінності різних видів єдиноборств за 
ознаками сутність перемоги та їх відповідність до ви-
конання оперативно-службових в умовах професій-

ної діяльності, %. (n=24)

Примітки: 1 – ММА; 2 – Панкратіон; 3 – Рукопашний бій 
(розділ «Поєдинки»); 4 – Бойове самбо 

Рис. 2 – Відмінності різних видів єдиноборств за 
ознаками дозволені і заборонені правилами способи 
досягнення переваги та їх відповідність до виконання 
оперативно-службових в умовах професійної діяль-

ності, %. (n=24)

Примітки: 1 – ММА; 2 – Панкратіон; 3 – Рукопашний бій 
(розділ «Поєдинки»); 4 – Бойове самбо
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спортивній діяльності спортсменів. У ряді спортив-
них єдиноборств бійці виступають у плавках, шор-
тах та рашгардах, які не відповідають щоденній 
формі одягу працівників правоохоронних органів 
[22-25]. За думкою експертів, спортивний одяг – кі-
моно є найбільш зручною та вдалою формою для 
тренувань правоохоронців (рис. 3). 

При аналізі часових параметрів поєдинку, не-
обхідно звернути увагу на відсутність обмеження 
часу для виконання певних техніко-тактичних дій 
(панкратіон, бойове самбо, ММА), що не припус-
тимо при застосуванні фізичної сили під час вико-
нання посадових обов’язків (рис. 4). 

В рукопашному бою в поєдинках Правила-
ми спортивних змагань на виконання прийому, 
при наявності будь якого захвату, надається 5 с, 
що в свою чергу є дуже важливим критерієм для 
правоохоронців. За думкою фахівців, чим менше 
часу витрачають правоохоронці при застосуванні 
фізичної сили, тім більш успішними будуть їх по-
дальші дії. Враховуючи, що в екстремальних умо-
вах професійної діяльності правопорушників може 
бути декілька, і саме вміння виконувати спеціальні 
прийми за мінімальний відрізок часу (рукопашний 
бій – 5 с) дає можливість ефективно протидіяти 
декільком правопорушникам водночас. 

В більшості видів спортивних єдиноборств 
майданчик для проведення змагань має круглу 
(вільно боротьба, бойове самбо, панкратіон та ін.) 
або квадратну (дзюдо, рукопашний бій та ін.) фор-
му. На думку експертів (рис. 5), майданчик у формі 
прямокутника є найбільш оптимальним для опану-
вання навичок виходити з незручних вихідних по-
ложень, які виникають при службово-оперативній 
діяльності.

Висновки. В умовах сьогодення рукопашний 
бій є унікальним службово-прикладним видом 
спорту, який складається з розділів «Демонстрація 
прикладної техніки» та «Поєдинки». 

Зміст змагальної діяльності в розділі «Демон-
страція прикладної техніки» рукопашного бою по-
вністю відповідає специфіці рішення оперативно-
службових завдань без застосування та з застосу-
ванням співробітниками правоохоронних органів. 
В процесі змагань з різним ступенем умовності 
моделюються ситуації, які за своїм емоційним ста-
ном та вихідними положеннями дуже схожі з прак-
тичною діяльністю співробітників правоохоронних 
органів в екстремальних умовах службової діяль-
ності. 

Рис. 3 – Відмінності різних видів єдиноборств за 
ознаками форма одягу та їх відповідність до вико-
нання оперативно-службових в умовах професійної 

діяльності, %. (n=24)

Примітки: 1 – ММА; 2 – Панкратіон; 3 – Рукопашний бій 
(розділ «Поєдинки»); 4 – Бойове самбо 

Рис. 4 – Відмінності різних видів єдиноборств за озна-
ками час відведений на виконання техніко-тактичних 
та їх відповідність до виконання оперативно-службо-

вих в умовах професійної діяльності, %. (n=24)

Примітки: 1 – ММА; 2 – Панкратіон; 3 – Рукопашний бій 
(розділ «Поєдинки»); 4 – Бойове самбо 

Рис. 5 – Відмінності різних видів єдиноборств за 
ознаками розміри та форма майданчика та їх відпо-
відність до виконання оперативно-службових в умо-

вах професійної діяльності, %. (n=24)

Примітки: 1 – ММА; 2 – Панкратіон; 3 – Рукопашний бій 
(розділ «Поєдинки»); 4 – Бойове самбо 
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Встановлено, що відмінної рисою рукопаш-
ного бою є наявність напрямків роботи зі зброєю 
(палка, ніж. пістолет, автомат), протидія відразу 
декільком нападникам та застосування елемента 
раптовості (несподіваного нападу). Психологічний 
аспект моделювання таких ситуації для правоохо-
ронців неоціненний.

Операційний склад засобів, які застосовують 
працівники правоохоронних органів в своїй про-
фесійній діяльності та спортсмени з різних видів 
єдиноборств (рукопашний бій, бойове самбо, пан-
кратіон) ідентичний, що в свою чергу, дозволяє в 
процесі спеціальної фізичної підготовки співробіт-
ників правоохоронних органів проводити заняття з 
зазначених видів єдиноборств. 

За основними ознаками які відрізняють різні 
види єдиноборств (одяг, дозволені і заборонені 
правилами способи досягнення переваги, розмі-
ри та особливості майданчика, часові параметри) 
рукопашний бій є найбільш придатний для про-

ведення занять з спеціальної фізичної підготовки 
працівників правоохоронних органів.

Ефективність застосування рукопашного бою, 
як службово-прикладного виду спорту, в процесі 
фізичної підготовки працівників правоохоронних 
органів дозволяє формувати і вдосконалювати у 
правоохоронців такі найважливіші якості як сміли-
вість, рішучість, вміння вирішувати рухові завдан-
ня за мінімальний відрізок часу та протидіяти від-
разу декільком нападникам.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані із вдосконаленням процесу бойової під-
готовки, підвищенням рівня підготовленості учас-
ників, які спеціалізуються в розділі «Демонстрація 
прикладної техніки», розробці нових методик та 
принципів навчання, вибору тренувальних засобів, 
які сприятимуть підвищенню ефективності про-
цесу спеціальної фізичної підготовки працівників 
правоохоронних органів.
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УДК 796.015:37.046
ОБОСНОВАНИЕ РУКОПАШНОГО БОЯ – СЛУЖЕБНО ПРИКЛАДНОГО ВИДА 
СПОРТА, КАК ЭЛЕМЕНТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Радченко Ю. А., Никитенко А. В.
Резюме. Цель – обосновать эффективность применения рукопашного боя, как служебно-приклад-

ного вида спорта, в процессе физической подготовки работников правоохранительных органов.
Материал и методы. Теоретический анализ научно-методической литературы, обобщение науч-

ных данных современных подходов к организации процесса специальной физической подготовки ра-
ботников правоохранительных органов. Использовали педагогические наблюдения, педагогический 
эксперимент и анализ видеоматериалов соревновательной деятельности среди сотрудников правоох-
ранительных органов в разделе «Демонстрация прикладной техники» рукопашного боя, которые прош-
ли на протяжении 2019-2020 годов.

Результаты. Обосновано применение рукопашного боя – служебно-прикладного вида спорта как 
элемента специальной физической подготовки сотрудников правоохранительных органов. Отличитель-
ной чертой рукопашного боя является наличие направлений работы с оружием (палка, нож, пистолет, 
автомат), противодействие сразу нескольким нападающим и применение элемента внезапности (нео-
жиданного нападения).

Выводы. Рукопашный бой является уникальным служебно-прикладным видом спорта, который со-
стоит из разделов «Демонстрация прикладной техники» и «Поединки».

Содержание соревновательной деятельности в разделе «Демонстрация прикладной техники» ру-
копашного боя полностью соответствует специфике решения оперативно-служебных задач без приме-
нения и применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

По основным признакам отличающих разные виды единоборств (одежда, разрешенные и запре-
щенные правилами способы достижения преимущества, положения в которых ведется борьба, раз-
меры и особенности площадки, время, отведенное на выполнение технико-тактических действий) ру-
копашный бой является наиболее подходящим для проведения занятий по специальной физической 
подготовке работников правоохранительных органов.

Ключевые слова: рукопашный бой, специальная физическая подготовка, боевые приемы борьбы, 
самозащита, демонстрация техники.

UDC 796.015:37.046
Justification of Hand-to-Hand Combat – a Service-Applied Sport 
as an Element of Special Physical Training of Law Enforcement Officers
Radchenko Y. A., Nikitenko O. V.
Abstract. The purpose of the study was to substantiate the effectiveness of hand-to-hand combat as a 

service-applied sport in the process of physical training of law enforcement officers.
Materials and methods. Theoretical analysis of scientific and methodical literature, generalization of scien-

tific data of modern approaches to the organization of the process of special physical training of law enforce-
ment officers, pedagogical observations and pedagogical experiment were used. To determine the operational 
composition of technical and tactical actions used by law enforcement officers in their professional activities 
and differences in martial arts on various grounds, an analysis of video materials of competitions among law 
enforcement agencies in hand-to-hand combat from the section “Demonstrations of applied equipment” of 
hand-to-hand combat in 2019-2020 was used.
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Results and discussion. The use of hand-to-hand combat - service-applied sport as an element of special 
physical training of law enforcement officers is substantiated.

It is established that the distinguishing feature of hand-to-hand combat as a sport and part of special phys-
ical training of law enforcement officers is the presence of directions of work with weapons (stick, knife, pistol, 
machine gun), counteraction to several attackers and the use of an element of surprise (unexpected attack).

The operational composition of the means used by law enforcement officers in their professional activities 
and athletes in different types of martial arts and the differences between the types of martial arts by different 
distinctions are determined. 

Conclusion. Hand-to-hand combat is a unique service-applied sport, which consists of sections “Demon-
stration of applied equipment” and “Duels”. A distinctive feature of hand-to-hand combat as a sport and part 
of special physical training of law enforcement officers is the presence of areas of work with weapons (stick, 
knife, pistol, machine gun), resistance to several attackers and the use of an element of surprise (unexpected 
attack).

The content of competitive activity in the section “Demonstration of applied equipment” of hand-to-hand 
combat fully corresponds to the specifics of solving operational and service tasks without the use and with the 
use of weapons by law enforcement officers.

The operational composition of the means used by law enforcement officers in their professional activities 
and athletes in various martial arts (hand-to-hand combat, combat sambo, pankration) are identical, which in 
turn allows in the process of special physical training of law enforcement officers to conduct classes in these 
martial arts.

According to the main features that distinguish different types of martial arts (clothing, allowed and prohib-
ited by law ways to achieve advantage, the position in which to fight, the size and features of the site, the time 
allotted for technical and tactical actions) hand-to-hand combat is most suitable for special physical training, 
training of law enforcement officers.

It is proved that hand-to-hand combat is the most suitable type of martial arts for special physical training 
of law enforcement officers.

Keywords: hand-to-hand combat, special physical training, fighting techniques, self-defence, demonstra-
tion of technique.
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