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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Спеціальна фізична підготовка працівника служби безпеки є
окремим елементом державної системи фізичного виховання. Кожний фахівець спеціальної фізичної підготовки повинен бути компетентним щодо питань державних нормативів з спеціальної фізичної
підготовки працівників і служби безпеки, і охоронних структур.
Хороша фізична підготовленість — першочергова умова швидкої
адаптації працівників і служби безпеки, і охоронних структур, фундамент для подальшого успішного виконання службових обов’язків. А
для цього у них повинен бути необхідний рівень фізичної і психологічної підготовленості, мають за короткий час опанувати навчальну
програму спеціальної фізичної підготовки працівників служби безпеки та охоронних структур.
Фізичну підготовку працівників служби безпеки та працівника
охоронних структур організовують і забезпечують не тільки викладачі, які мають певний досвід спеціального фізичного виховання, а
також спеціалісти — одноборці, які сприяють їхньому фізичному розвитку і загартуванню, підвищенню психологічної стійкості, формуванню моральних якостей, впевненості у власних силах і розширенню світогляду.
Системою спеціальної фізичної підготовки студентів — майбутніх
працівників служби безпеки та охоронних структур передбачено забезпечити:
1) загальну фізичну підготовку за програмою “Основи здоров’я
і фізична культура” для загальноосвітніх навчальних закладів
протягом усього періоду навчання;
2) спеціальну фізичну підготовку за “Навчальною програмою для
студентів спеціальності “Менеджмент організацій”, спеціалізації “Менеджмент безпеки” та правоохоронної діяльності.
Комплекс навчальних і виховних завдань у системі фізичної підготовки вимагає від працівників цих структур виконувати вправи
різної складності не тільки на спортивних снарядах, долання різних
перешкод, володіння широким арсеналом рухових навичок, а також і
різними бойовими мистецтвами, які необхідні для безпеки та охорони працівника, в житті високі морально-бойові (сміливість, витримку, наполегливість, кмітливість тощо) і фізичні якості (силу, витривалість, швидкість, здатність витримувати перенавантаження та ін.).
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У процесі навчання спеціальної фізичної підготовки створюються
додаткові можливості удосконалювати:
фізичну підготовленість — підвищити основні фізичні рухові
якості, збагатити загальну рухову базу, руховий досвід працівника
служби безпеки та охоронних структур, навчити його вільно володіти
своїм тілом, не залежати від життєвих і службових труднощів;
психологічну підготовленість — виховати і зміцнити систему моральних цінностей, переконань, ідейну стійкість, патріотизм, твердість
духу тощо.
Спеціальна фізична підготовка працівника у навчально-виховних
закладах здійснюється у двох напрямах:
1) заняття з фізичного виховання за державними програмами для
навчальних закладів з обов’язковою участю у змаганнях під час
проведення спортивно-масової роботи;
2) заняття з спеціальної фізичної підготовки за темами, передбаченими навчальною програмою з дисципліни “Спеціальна фізична підготовка”.
Водночас з вивченням елементів окремих видів спеціальної фізичної підготовки у процесі занять удосконалюються уміння і навички,
набуті студентами на попередніх заняттях з фізичної підготовки.
Логічним сполучним елементом між загальною фізичною підготовкою і спеціальною фізичною підготовкою студентів є державні
тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів до професійної діяльності як працівників служби безпеки, так і працівників
охоронних структур.
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Основи ударної техніки
Удари кулаком
Удари долонею
Удари ліктем
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Дожим кисті
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Застосування спеціальних засобів
Зв’язування
Затримання в спеціальних ситуаціях
Затримання двома співробітниками охорони

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
5

1

2
Змістовий модуль III. Техніка самооборони
27 Захист від ударів руками
28 Захист від ударів ногами
29 Захист від захоплень за кінцівки
30 Захист від захоплень за корпус і голову
31 Захист від захоплень і ударів у положенні лежачи
Змістовий модуль IV. Техніка і тактика самооборони
в особливо небезпечних ситуаціях
32 Основи тактики
33 Використання оточення і підручних засобів
34 Захист від нападу з ударною зброєю
35 Захист від нападу з ножем
36 Захист при погрозі вогнепальною зброєю
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ЗМІСТ
дисципліни
“СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА”
Змістовий модуль І. Основи рукопашного бою
Тема 1. Наукові основи рукопашного бою
Значення спеціальної фізичної підготовки, володіння навичками
рукопашного бою і персонального захисту в службовій діяльності і
забезпеченні особистої безпеки. Наукові основи техніки рукопашно
го бою. Зв’язок теорії і практики рукопашного бою з бойовою куль
турою українського народу. Правові й етичні аспекти застосування
прийомів самооборони.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 2. Техніка страховки і самостраховки
Техніка безпеки при проведенні занять із спеціальної фізичної
підготовки. Самостраховка при падінні. Розминкові комплекси.
Література: основна [2; 8; 23; 41; 45];
додаткова [3; 4; 6]
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Тема 3. Розвиток спеціальних якостей
Методи розвитку гнучкості, спритності, витривалості, швидкісносилових якостей. Психологічні і психофізичні методи виховання смі
ливості, рішучості, психоемоційної стійкості. Елементи аутотренінгу
та ідеомоторного тренування, використовувані на заняттях із спецпід
готовки.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 4. Стійки і пересування
Стійка чекання. Фронтальна стійка. Передня стійка. Задня стійка.
Індивідуальна бойова стійка. Замасковані бойові стійки. Пересуван
ня і розвороти.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 5. Техніка захисту
Відходи з лінії атаки. Ухили. Нирки. Жорсткі блоки передпліч
чями і ребром долоні. М’які блоки долонею. Блоки стопою і плечем.
Стоп-удари по кінцівках.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 6. Основи ударної техніки
Ударні поверхні людського тіла. Вразливі точки тіла і наслідки
впливу на них з різною інтенсивністю. Основні принципи виконання
ударів руками і ногами. Відмінність ударної техніки самооборони від
техніки спортивно-бойових одноборств.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 45];
додаткова [3–6]
Тема 7. Удари кулаком
Прямі і кругові (збоку, знизу) удари кулаком. Удари основою ку
лака зверху і навідмаш. Удари тильним боком кулака.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
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Тема 8. Удари долонею
Хльосткий удар тильним боком кисті. Удари основою долоні. Уда
ри зовнішнім ребром долоні. Удари внутрішнім ребром долоні.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 9. Удари ліктем
Удари ліктем збоку, знизу, вбік, зверху вниз, назад. Значення уда
рів ліктями для самооборони у ближньому бою. Сполучення ударів з
технічними елементами захисту.
Література: основна [2; 8; 23; 45];
додаткова [4; 6]
Тема 10. Удари ногами
Прямий проникний удар ногою вперед. Прямий підбивальних
удар підйомом стопи носком. Проникний удар ногою назад. Круго
вий удар ногою збоку. Удари коліном.
Література: основна [2; 23; 41; 45];
додаткова [3; 5; 6]
Тема 11. Больові прийоми
Заламування руки за спину. Важіль ліктя вниз. Важіль ліктя вгору
через передпліччя. Важіль ліктя вгору на плечі. Вузол руки. Важіль
кисті назовні. Важіль кисті усередину. Особливості виконання больо
вих прийомів у положенні лежачи.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 12. Задушливі захоплення
Удушення пальцями попереду. Удушення передпліччям позаду.
Удушення плечем і передпліччям. Удушення передпліччям при за
хопленні голови під пахву. Удушення за допомогою одягу. Задушливі
захоплення в положенні лежачи.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 13. Кидки
Кидок захопленням двох ніг попереду. Кидок захопленням двох
ніг позаду. Задня підніжка обхват із захопленням ноги. Передня під
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ніжка. Кидок через спину. Звалювання на спину з підсіканням колін
ного згину позаду. Кидок сторчака.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 14. Комбінаційна техніка
Принципи комбінування бойових елементів рукопашного бою.
Зв’язки і комбінації. Спеціальні навчальні комплекси захисних, удар
них і кидкових бойових елементів.
Література: основна [2; 23; 36; 45];
додаткова [3; 5]
Змістовий модуль II. Прийоми силового затримання
Тема 15. Правові засади затримання
Правові засади затримання. Тактика підходу до затримуваного по
одинці й у складі наряду. Правила безпеки при перевірці документів.
Проведення зовнішнього огляду.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 16. Супровід без больового впливу
Супровід без больового впливу. Способи супроводу затриманого без
застосування больових дій. Техніка безпеки при розучуванні і тренуванні больових прийомів затримання і конвоювання
Література: основна [2; 8; 36; 45];
додаткова [4–6]
Тема 17. Заламування руки за спину
Затримка і конвоювання за допомогою заламування руки за спину
ривком, замком, нирком, підбивом ліктя знизу. Заламування руки за
спину при підході ззаду. Способи відволікання уваги, приголомшення,
посилення впливу.
Література: основна [2; 8; 36; 41];
додаткова [3–6]
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Тема 18. Важіль ліктя вниз
Перехід на заламування руки за спину від важеля ліктя. Звалювання
затримуваного важелем кисті назовні і перехід на заламування руки за
спину. Заламування руки за спину лежачому ниць супротивнику.
Література: основна [2; 8; 23; 41; 45];
додаткова [3; 5; 6]
Тема 19. Важіль ліктя вгору
Важіль ліктя вгору через передпліччя (“поліцейський”). Способи відволікання уваги, посилення і завершення прийому. Конвоювання із застосуванням важеля вгору на передпліччя.
Література: основна [2; 8; 23; 41];
додаткова [3; 5; 6]
Тема 20. Дожим кисті
Дожим кисті. Техніка виконання затримання дожимом кисті при
підході спереду, збоку, позаду. Комбінація больових дій на кисті із за
ламуванням руки за спину.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 21. Затримання з використанням больових дій на пальці
Прийоми затримки з використанням больових дій на пальці. Ком
бінації больових впливів на пальці з іншими больовими прийомами.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3–6]
Тема 22. Затримання з використанням задушливих захоплень
Способи затримки з використанням задушливих захоплень. Затиск
плеча і шиї. Удушення передпліччям позаду і збоку. Удушення плечем і
передпліччям. Застосування задушливих захоплень для відриву затримуваного від предметів навколишнього оточення.
Література: основна [2; 23; 36; 45];
додаткова [3; 4; 6]
Тема 23. Застосування спеціальних засобів
Правові підстави для надягання наручників. Надягання наручників
за допомогою натиску на вісь обертання. Керування болем шляхом по10

вороту браслета. Способи укладання кистей при накладенні наручників.
Різні способи надягання наручників злочинцю, який чинить опір.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3; 4; 6]
Тема 24. Зв’язування
Сковування дій затримуваного за допомогою його ж одягу. Зв’язування затриманого. Способи зв’язування за допомогою мотузки, шнура,
поясного ременя, ниток.
Література: основна [2; 23; 36; 41];
додаткова [3; 4; 6]
Тема 25. Затримання в спеціальних ситуаціях
Способи примусового переведення супротивника, який чинить опір,
з положення лежачи. Способи посадки затриманого в автомобіль. Витяг
затримуваного з кабіни автомобіля за допомогою важеля кисті назовні.
Література: основна [2; 8; 23; 36; 41; 45];
додаткова [3; 6]
Тема 26. Затримання двома співробітниками охорони
Супровід затриманого співробітниками охорони без застосування больових дій. Способи затримання супротивника, який чинить опір, двома співробітниками охорони із застосуванням больових прийомів.
Література: основна [2; 8; 23; 41; 45];
додаткова [3–6]
Змістовий модуль III. Техніка самооборони
Тема 27. Захист від ударів руками
Захист від ударів відходами, ухилами, стоп-ударами. Захисно-ата
куючі комбінації з використанням ударів, кидкової техніки, задушливих
і больових прийомів.
Література: основна [2; 23; 45];
додаткова [3; 5; 6]
Тема 28. Захист від ударів ногами
Захист від високих і низьких ударів ногами переміщеннями тіла, блокуванням стоп-ударами. Захисно-атакуючі комбінації
Література: основна [2; 36; 41; 45];
додаткова [4; 6]
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Тема 29. Захист від захоплень за кінцівки
Звільнення від захоплень розривом, збиванням, больовим впли
вом. Захисно-атакуючі комбінації із застосуванням кидків і больових
прийомів. Захист із використанням ударів в особливо небезпечних
ситуаціях.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3; 4; 6]
Тема 30. Захист від захоплень за корпус і голову
Захисно-атакуючі комбінації при нападі захопленнями за волосся,
шию, обхватами корпуса попереду і позаду.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3; 4; 6]
Тема 31. Захист від захоплень і ударів у положенні лежачи
Особливості проведення ударів, больових і задушливих прийомів
у положенні лежачи. Переміщення супротивника з положення лежачи в положення стоячи і конвоювання за допомогою больових прийомів.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3; 4; 6]
Змістовий модуль IV. Техніка і тактика самооборони в особливо
небезпечних ситуаціях
Тема 32. Основи тактики
Правила безпечного поводження. Оцінка ситуації з погляду ймовірної загрози. Способи впливу на ситуацію. Оцінка супротивника.
Етапи двобою. Техніка виходу з бою. Значення психологічної підготовки.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3; 4; 6]
Тема 33. Використання оточення і підручних засобів
Тактика бою в різних ситуаціях. Групові напади. Бій з озброєним
супротивником. Використання навколишнього оточення і підручних
засобів. Зброя самозахисту. Правові засади особистої самооборони.
Література: основна [2; 23; 41];
додаткова [3; 4; 6]
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Тема 34. Захист від нападу з ударною зброєю
Види ударної зброї і способи її застосування. Захисно-атакуючі
комбінації з використанням ударів, кидків, больових і задушливих
прийомів.
Література: основна [2; 8; 45];
додаткова [3; 6]
Тема 35. Захист від нападу з ножем
Удари ножем і захист від них. Захисно-атакуючі комбінації з вико
ристанням ударів, кидків, больових і задушливих прийомів при погрозі ножем, різноманітних ударах.
Література: основна [2; 8; 23; 45];
додаткова [3; 6]
Тема 36. Захист при погрозі вогнепальною зброєю
Відходи з лінії прицілювання. Способи пересування в низьких по
ложеннях. Основи оперативно-тактичної стрілянини. Прийоми обез
зброювання з використанням техніки ударів і больових елементів.
Література: основна [2; 8; 36; 41; 45];
додаткова [3; 6]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Самостраховка при падінні.
2. Розминкові комплекси.
3. Методи розвитку гнучкості, спритності, витривалості, швидкісно-силових якостей.
4. Психологічні і психофізичні методи виховання сміливості, рішучості, психоемоційної стійкості.
5. Елементи аутотренінгу й ідеомоторного тренування, використовувані на заняттях із спецпідготовки.
6. Стійка чекання.
7. Фронтальна стійка.
8. Передня стійка.
9. Задня стійка.
10. Індивідуальна бойова стійка.
11. Замасковані бойові стійки.
12. Пересування і розвороти.
13. Відходи з лінії атаки.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Ухили.
Нирки.
Жорсткі блоки передпліччями і ребром долоні.
М’які блоки долонею.
Блоки стопою і плечем. Стоп-удари по кінцівках.
Ударні поверхні людського тіла.
Уразливі точки тіла і наслідки впливу на них з різною інтенсивністю.
Основні принципи виконання ударів руками і ногами.
Відмінність ударної техніки самооборони від техніки спортивно-бойових одноборств.
Прямі і кругові (збоку, знизу) удари кулаком.
Удари основою кулака зверху і навідмаш.
Удари тильним боком кулака.
Хльосткий удар тильним боком кисті.
Удари основою долоні.
Удари зовнішнім ребром долоні.
Удари внутрішнім ребром долоні.
Удари ліктем збоку, знизу, убік, зверху вниз, назад.
Значення ударів ліктями для самооборони у ближньому бою.
Сполучення ударів з технічними елементами захисту.
Прямий проникний удар ногою вперед.
Прямий підбивальних удар підйомом стопи носком.
Проникний удар ногою назад.
Круговий удар ногою збоку.
Удари коліном.
Заламування руки за спину.
Важіль ліктя вниз.
Важіль ліктя вгору через передпліччя.
Важіль ліктя вгору на плечі.
Вузол руки.
Важіль кисті назовні.
Важіль кисті усередину.
Особливості виконання больових прийомів у положенні лежачи.
Удушення пальцями попереду.
Удушення передпліччям позаду.
Удушення плечем і передпліччям.
Удушення передпліччям при захопленні голови під пахву.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Удушення за допомогою одягу.
Задушливі захоплення в положенні лежачи.
Кидок захопленням двох ніг попереду.
Кидок захопленням двох ніг позаду.
Задня підніжка обхват із захопленням ноги.
Передня підніжка.
Кидок через спину. Звалювання на спину з підсіканням колін
ного згину позаду.
Кидок сторчака.
Принципи комбінування бойових елементів рукопашного бою.
Зв’язки і комбінації.
Спеціальні навчальні комплекси захисних, ударних і кидкових
бойових елементів.
Правові засади затримання.
Тактика підходу до затримуваного поодинці й у складі наряду.
Правила безпеки при перевірці документів.
Проведення зовнішнього огляду.
Супровід без больового впливу.
Способи супроводу затриманого без застосування больових дій.
Заламування руки за спину при підході ззаду.
Способи відволікання уваги, приголомшення, посилення впливу.
Перехід на заламування руки за спину від важеля ліктя.
Звалювання затримуваного важелем кисті назовні і перехід на заламування руки за спину.
Заламування руки за спину лежачому ниць супротивнику.
Важіль ліктя вгору через передпліччя (“поліцейський”).
Способи відволікання уваги, посилення і завершення прийому.
Дожим кисті.
Техніка виконання затримання дожимом кисті при підході спереду, збоку, позаду.
Комбінація больових дій на кисті із заламуванням руки за спину.
Прийоми затримки з використанням больових дій на пальці.
Комбінації больових впливів на пальці з іншими больовими прийомами.
Способи затримки з використанням задушливих захоплень. За
тиск плеча і шиї.
Удушення передпліччям позаду і збоку.
Удушення плечем і передпліччям.
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82.
83.
84.
85.
86.
87.

Правові підстави для надягання наручників.
Надягання наручників за допомогою натиску на вісь обертання.
Керування болем шляхом повороту браслета.
Способи укладання кистей при накладенні наручників.
Різні способи надягання наручників злочинцю, який чинить опір.
Сковування дій затримуваного за допомогою його ж одягу. Зв’язування затриманого.
88. Способи зв’язування за допомогою мотузки, шнура, поясного ременя, ниток.
89. Способи примусового переведення супротивника, який чинить
опір, з положення лежачи.
90. Способи посадки затриманого в автомобіль.
91. Витяг затримуваного з кабіни автомобіля за допомогою важеля
кисті назовні.
92. Захисно-атакуючі комбінації
93. Звільнення від захоплень розривом, збиванням, больовим впли
вом.
94. Захисно-атакуючі комбінації із застосуванням кидків і больових прийомів.
95. Правила безпечного поводження.
96. Оцінка ситуації з погляду ймовірної загрози.
97. Способи впливу на ситуацію.
98. Оцінка супротивника.
99. Етапи двобою.
100. Техніка виходу з бою.
101. Значення психологічної підготовки.
102. Тактика бою в різних ситуаціях.
103. Групові напади.
104. Бій з озброєним супротивником.
105. Використання навколишнього оточення і підручних засобів.
106. Зброя самозахисту.
107. Правові засади особистої самооборони.
108. Види ударної зброї і способи її застосування.
109. Удари ножем і захист від них.
110. Відходи з лінії прицілювання.
111. Способи пересування в низьких положеннях.
112. Основи оперативно-тактичної стрілянини.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом
після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних особливостей навчальної дисципліни, контрольну роботу
виконують в формі теоретико-практичного опису як реферат або
контрольне завдання (в якому розв’язується конкретна ситуація).
В окремих випадках не виключається поєднання вказаних двох форм
контрольної роботи.
Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим у проблемному плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку
можливих варіантів і шляхів його розв’язання.
Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх виконання включає:
1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи
над ним;
2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінка;
3) виконання конкретного завдання (власний варіант), його пояс
нення та інтерпретація;
4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу
розвитку процесу (явища) в перспективі.
Контрольну роботу студент виконує самостійно. Вона повинна
бути логічною та технічно правильно оформленою. Роботу пишуть
чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований або
комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці треба залишити поля, а
сторінки — пронумеровати. Обсяг контрольної роботи у формі реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а у формі контрольного завдання — 3–5 сторінок. У кінці роботи вміщується список
використаних літературних джерел, а також студент ставить підпис
і дату виконання.
Виконану роботу треба відправити до Академії, її інститутів чи
деканатів не пізніше ніж за один місяць до початку сесії. Контрольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило,
за п’ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки роботу
з рецензією повертають студенту на доопрацювання, після чого з
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урахуванням зауважень передають для повторної перевірки разом з
рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, її повертають студенту без перевірки на доопрацювання.
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Індекс групи _________________
_ __________________________
_ __________________________
_ __________________________
Прізвище ім’я, по батькові студента
_ __________________________
_ __________________________
_ __________________________
Домашня адреса_______________
_ __________________________
_ __________________________
Найменування організації, посада
_ __________________________
_ __________________________
_ __________________________
Контрольна робота
з дисципліни:- _ __________________________________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
за темою (розділом навчального плану)_______________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
_ _____________________________________________
Прізвище та ініціали викладача______________________
_ _____________________________________________
Київ 2010

Приклад складання плану контрольної роботи реферативного типу
ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ (РЕФЕРАТИВНОЇ) РОБОТИ
за темою “Здібності керівника та його авторитет”
Вступ .................................................................................................... 3
1. Здібності керівника та їх характеристика
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а) професійно-психологічна підготовленість.........................
б) організаторські здібності..........................................................
в) педагогічні здібності ..................................................................
2. Авторитет керівника в колективі
а) вплив авторитету на ефективність керівництва...............
б) риси особистості авторитетного керівника .......................
в) шляхи формування авторитету .............................................
Висновки ............................................................................................
Список літератури............................................................................

4
7
10
12
14
15
18
19

Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за
яким кожний розділ починається з нової сторінки.
Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми,
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел робляться посилання.
Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Захисно-атакуючі комбінації з використанням ударів, кидків,
больових і задушливих прийомів.
2. Застосування задушливих захоплень для відриву затримуваного
від предметів навколишнього оточення.
3. Супровід затриманого співробітниками охорони без застосування
больових дій. Способи затримання супротивника, який чинить
опір, двома співробітниками охорони із застосуванням больових
прийомів.
4. Захист від ударів відходами, ухилами, стоп-ударами.
5. Захисно-атакуючі комбінації з використанням ударів, кидкової
техніки, задушливих і больових прийомів.
6. Захист від високих і низьких ударів ногами переміщеннями тіла,
блокуванням стоп-ударами.

19

7. Правові засади силового затримання порушника громадського порядку.
8. Тактика підходу до затримання порушника громадського порядку
поодинці й у складі наряду.
9. Правила безпеки при проведенні перевірки документів.
10. Проведення зовнішнього огляду порушника громадського порядку.
11. Супровід порушника громадського порядку без больового впливу.
12. Способи супроводу затриманого без застосування больових дій.
13. Заламування руки порушника громадського порядку за спину при
підході ззаду.
14. Способи відволікання уваги, приголомшення, посилення впливу.
15. Перехід на заламування руки за спину від важеля ліктя.
16. Звалювання затримуваного важелем кисті назовні і перехід на заламування руки за спину.
17. Заламування руки за спину лежачому ниць злочинцю, який чи
нить опір.
18. Важіль ліктя вгору через передпліччя (“поліцейський”).
19. Способи відволікання уваги, посилення і завершення прийому.
20. Захисно-атакуючі комбінації з використанням ударів, кидків,
больових і задушливих прийомів при погрозі ножем, різноманітних ударах.
21. Значення спеціальної фізичної підготовки, володіння навичками рукопашного бою і персонального захисту в службовій діяльності і забезпеченні особистої безпеки.
22. Наукові основи техніки рукопашного бою.
23. Зв’язок теорії і практики рукопашного бою з бойовою куль
турою українського народу.
24. Правові підстави для надягання наручників злочинцю, який чи
нить опір.
25. Надягання наручників злочинцю, який чинить опір за допомогою
натиску на вісь обертання.
26. Керування болем при затриманні злочинця, який чинить опір
шляхом повороту браслета.
27. Способи укладання кистей порушнику громадського порядку при
накладенні наручників.
28. Різні способи надягання наручників злочинцю, який чинить опір.
29. Сковування дій затримуваного за допомогою його ж одягу.
20

30. Правові й етичні аспекти застосування прийомів самооборони.
31. Техніка безпеки при проведенні занять із спеціальної фізичної
підготовки.
32. Прийоми обеззброювання з використанням техніки ударів і больових елементів.
33. Захист із використанням ударів в особливо небезпечних ситуаціях.
34. Захисно-атакуючі комбінації при нападі захопленнями за волосся, шию, обхватами корпуса попереду і позаду.
35. Особливості проведення ударів, больових і задушливих прийомів у положенні лежачи.
36. Переміщення супротивника з положення лежачи в положення
стоячи і конвоювання за допомогою больових прийомів.
37. Техніка безпеки при розучуванні і тренуванні больових прийомів
затримання і конвоювання.
38. Оцінка ситуації з погляду ймовірної загрози.
39. Затримка і конвоювання за допомогою заламування руки за спину
ривком, замком, нирком, підбивом ліктя знизу.
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