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ЗАСТОСУВАННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ПРИЙОМІВ 

БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ПРИ ЗАТРИМАННІ ЗЛОЧИНЦІВ 
 

Єрьоменко Е. А. 
Університет ДФС України, м. Ірпінь 

 

Актуальність наукового дослідження. Професія співробітника правоохоронних органів 

входить в п'ятірку професій, пов'язаних з найбільшим ризиком для життя. Це пов'язано не 

тільки зі специфікою роботи, але і з відсутністю належної уваги до дотримання 

елементарних заходів особистої безпеки [1–11; 18–30]. Багатьох трагічних випадків можна 

було б уникнути, якби співробітники були менш самовпевнені і діяли відповідно до 

настанов, виконання яких обіймає трохи більше часу, але забезпечує особисту безпеку 

алгоритмами поведінки. У критичній ситуації співробітник буде діяти за звичним для нього 

алгоритмом. Отже, впевнені, тактично доцільні дії можуть бути напрацьовані лише в ході 

систематичних тренувань, що включають в себе, в першу чергу, практичне відпрацювання 

алгоритму дій і розвиток стійкого в екстремальних ситуаціях мислення. 

У ході навчання і тренування з бойового хортингу співробітник повинен засвоїти певні, 

характерні для більшості типових та екстремальних ситуацій правила обережності, а також 

навички володіння прийомами бойового хортингу для застосування при затриманні 

правопорушників і злочинців. Дотримання цих рекомендацій загального характеру зводить 

нанівець можливі несподіванки, формує навички пильної, багато в чому безпечної поведінки 

в різних ситуаціях і покращує рівень фізичних можливостей для виконання службово-

бойових завдань [12]. 

Тренування співробітників проводяться у спортивному залі з м’яким покриттям. Перед 

відпрацюванням прийомів необхідно здійснити спеціальну розминку. 

У спеціальну розминку включаються: перекиди вперед, назад, через плече, політ-перекид; 

самостраховки при падіннях вперед, назад, на бік, вперед на бік, назад на бік перекатом, 

перекидом, стрибком; вправи в парах: перенесення партнера на спині, верхи на плечах, перед 

собою на руках, способом «крісло»; із застосуванням елементів боротьби: перетягування, 

звалювання, відривів партнера від килима тощо. 

На заняттях з вивчення прийомів бойового хортингу вивчаються і відпрацьовуються 

стійки, пересування, бойові прийоми боротьби, в тому числі з використанням спеціальних 

засобів і засобів індивідуального бронезахисту, тактика застосування прийомів, проводяться 

сутички (спаринги) за спрощеними правилами змагань з бойового хортингу. 

Щоб уникнути травматизму при проведенні занять особлива увага приділяється 

підготовці місць занять, підготовці організму учнів до виконання вправ, прийомів і дій, що 

вимагають високої координації і швидкості їх виконання.  
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Больові прийоми при навчанні виконуються плавно, без ривків і за сигналом партнера 

(ударами по підлозі або голосом – «Стоп!») негайно припиняються. Кидки проводяться від 

середини до країв килима. Розучування прийомів страховки і самостраховки здійснюється на 

перших заняттях, а в подальшому вони постійно удосконалюються. 

Навчання бойовим прийомам проводиться груповим способом в парах, партнери 

підбираються приблизно рівними за зростом і вагою. Прийоми і дії, пов'язані з виконанням 

ударів, кидків і больових прийомів, вивчаються і вдосконалюються в обидві сторони, правою 

і лівою кінцівками спочатку в повільному, а потім у швидкому темпі [13–17]. Удари при 

вивченні з партнером позначаються і відпрацьовуються на спеціальних тренажерах і 

боксерських снарядах. При навчанні прийомам обеззброєння на заняттях з бойового 

хортингу використовуються макети ножів, пістолетів, автоматів та інших предметів. При 

розучуванні способів зв'язування застосовуються мотузки довжиною 2–2,4 м, діаметром 0,7–

1,2 см, брючні ремені. 

Подальше вдосконалення у виконанні прийомів і дій бойових прийомів проводиться в 

умовах, що постійно ускладнюються: шляхом підбору партнерів, різних за зростом, вагою, 

силі; з наростаючим опором партнера; після фізичного навантаження; за раптовим сигналом; 

з різних положень, після подолання найпростіших перешкод. 

Відпрацювання бойових прийомів проводиться груповим і потоковим методами або у 

вигляді навчальних сутичок за завданнями керівника заняття з бойового хортингу. 

При навчанні (перевірці) техніки виконання бойових прийомів застосовуються такі 

команди: 

Для підготовки до виконання прийому – «Приготуватися!». 

Для виконання прийому – «Прийом!». 

Для фіксації прийому на певній фазі – «Стоп!». 

Для відпускання захоплення – «Відпустити захват!». 

Для виконання комбінацій з прийомів і дій даються завдання, а потім виконавча команда: 

«Вперед!» («Підійти до партнера ззаду, провести загин руки за спину, підвести до стіни і 

зв'язати – Вперед!»). 

Бойова стійка. Стійка в півоберта до правопорушника, ступні ніг паралельні, одна нога за 

півкроку позаду, ноги зігнуті в колінних суглобах, тулуб випрямлений, живіт злегка 

втягнутий, вага тіла рівномірно розподілена на обох ногах, голова злегка нахилена вперед, 

підборіддя прикрите плечовим суглобом з одного боку і кистю руки з іншого боку, праве 

передпліччя захищає область печінки, ліве – область серця [31–43]. При фронтальній стійці 

ступні ніг розташовуються на ширині плечей на одній лінії. 

Пересування виконуються кроком і бігом: з поворотами кругом, лівим, правим боком, 

спиною вперед, стрибками з подоланням найпростіших перешкод, імітацією раніше 

вивчених ударів і захистів. 

Удари і захисти від ударів  

Удари наносяться під час нападу декількох правопорушників, збройного нападу і в інших 

випадках, коли проведення прийомів без нанесення ударів неможливо (як попереджувальних 

дій, що викликають перемикання уваги, а також дій, що створюють сприятливі умови для 

проведення больових прийомів, кидків тощо). Вони поділяються на: 

Атакувальні удари, які застосовуються для придушення запеклої фізичної протидії 

співробітнику. 

Попереджувальні удари, які застосовуються для припинення дій правопорушників. 

Розслаблюючі удари, які застосовуються для відволікання уваги або розслаблення 

правопорушника. Вони виконуються дозовано, тобто з урахуванням ступеня небезпечності 

правопорушника, що чиниться їм опору, особливостей виконання тієї чи іншої технічної дії. 

При навчанні ударам необхідно знати, що: 

Вони наносяться в найбільш вразливі місця на тілі людини. 

При нанесенні ударів повинна бути забезпечена можливість збереження стійкого 

положення або швидкого відновлення втраченої рівноваги в разі промахів. 
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Необхідна мала ймовірність травмування ударної кінцівки (в тому числі в разі неточного 

попадання). 

Нанесення удару слід супроводжувати видихом, що сприяє швидкості та силі його 

виконання. 

Удари можуть наноситися в різних поєднаннях. 

Прямий удар кулаком наноситься в голову або тулуб головками п'ясткових кісток стислих 

в кулак пальців [44–57]. Удар з лівобічної (правобічної) стійки виконується за рахунок 

відштовхування ногою, що стоїть позаду, перенесення ваги тіла на передню ногу, розвороту 

тулуба в сторону удару, руху кулака по прямій лінії в ціль. В кінцевому положенні кулак і 

передпліччя повинні розташовуватися на одній лінії. 

Удар кулаком збоку наноситься в голову або тулуб. Він виконується головками п'ясткових 

кісток стислих в кулак пальців з поворотом тулуба всередину напівзігнутою в ліктьовому 

суглобі рукою з лівобічної (правобічної) стійки з перенесенням ваги тіла на ногу, що стоїть 

попереду. 

Удар ліктем збоку наноситься в голову. Він виконується з поворотом тулуба всередину 

зігнутою в ліктьовому суглобі рукою з лівобічної (правобічної) стійки з перенесенням ваги 

тіла на ногу, що стоїть попереду. 

Удар кулаком знизу наноситься в підборіддя, нижню частину тулуба. Він виконується 

головками п'ясткових кісток за допомогою попереднього нахилу тулуба вперед з невеликим 

згинанням ніг в колінних суглобах, подальшого різкого розгинання ніг, випрямлення і 

повороту тулуба всередину до центральної осі тіла з завершальним ударним рухом руки 

знизу-вгору. 

Удар кулаком зверху наноситься в перенісся, по ключиці. Він виконується м'язовою 

частиною кулака з замахом і подальшим різким опусканням руки і частковим розгинанням її 

в ліктьовому суглобі. 

Удар кулаком (ребром долоні) з розмаху наноситься в голову, шию. Він виконується з 

різким поворотом (обертанням) тулуба назовні і одночасним розгинанням руки в ліктьовому 

суглобі. 

Удар ліктем з розмаху наноситься в голову. Він виконується з різким поворотом 

(обертанням) тулуба назовні. 

Удар підставою долоні знизу-прямо наноситься в підборіддя. Він виконується за 

допомогою різкого випрямлення руки від грудей. 

Удар носком (підйомом ступні) знизу наноситься в гомілку, пах, а також при спробі 

правопорушника підняти зброю – в голову. Він виконується за рахунок розгинання ноги в 

колінному суглобі у напрямку знизу-вгору. 

Удар коліном знизу наноситься в пах, а також при спробі правопорушника підняти зброю 

– в голову. Він виконується одночасним згинанням в колінному суглобі і підйомом ноги 

знизу-вгору. 

Прямий удар підошовної частиною ступні наноситься в коліно, нижню частину тулуба. 

Він виконується за рахунок різкого розгинання зігнутої в колінному суглобі ноги, 

підошовною частиною ступні вперед. 

Прямий удар підошовною частиною ступні в сторону наноситься в нижню частину 

тулуба, ногу. Він виконується з положення стоячи боком до правопорушника підніманням 

коліна до живота і подальшим випрямленням ноги в сторону цілі. 

Удар підйомом ступні збоку наноситься в ногу, тулуб. Він виконується по дузі за рахунок 

розгинання зігнутої в колінному суглобі і відведеної вбік ноги. 

Удар п'ятою вниз наноситься по ступні. Він виконується з короткого замаху ноги рухом 

п'яти вниз-назад. 

Захисні дії виконуються від ударів рукою, ногою, головою, ножем, предметом за 

допомогою пересувань, ухилів, піднурень підставок, відбивів тощо. 

При проведенні захисних дій необхідно зберігати стійке і зручне для нанесення удару у 

відповідь положення. 
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Захист пересуванням необхідний для своєчасного відходу з лінії атаки за рахунок 

збільшення (скорочення) дистанції. Пересування можуть виконуватися: 

Стрибками назад, в сторону, назад-вбік; легкими кроками назад, в сторону, назад-вбік. 

Захист ухилом полягає в своєчасному відхиленні тулуба або частини тіла з лінії атаки. 

Ухили виконуються в сторону, назад. 

Захист поворотом полягає в своєчасному відхиленні тулуба і переміщені з лінії атаки. 

Захист піднуренням складається з руху вперед назустріч удару і ухилу тулуба вниз в 

сторону. Піднурення виконуються вперед-вниз-вбік. 

Захист підставкою виконується для зупинки і блокування ударної руки або ноги 

нападника. Підставки виконуються передпліччям, гомілкою, ступнею. 

Захист відбивом застосовується для відбивання (відведення) ударної руки або ноги в 

сторону. Відбиви виконуються передпліччям, гомілкою. 

В якості захисних дій від ударів руками з середньої та дальньої дистанції доцільно 

використовувати ухили, піднурення, повороти і переміщення, з близької дистанції – 

підставки і відбиви. 

В якості захисних дій від ударів ногами з середньої та дальньої дистанції доцільно 

використовувати повороти, переміщення, а також поєднання цих захистів з підставками рук і 

ніг, з близької дистанції – підставки. 

В якості захисних дій від ударів ножем з середньої та дальньої дистанції доцільно 

використовувати ухили, повороти і пересування в поєднанні з відбивами з подальшим 

захопленням збройної руки, з близької дистанції – підставки і відбиви з подальшим 

захопленням збройної руки. При виборі захисних дій необхідно враховувати конфігурацію і 

розміри зброї з метою забезпечення особистої безпеки при проведенні обеззброєння. 

В якості захисних дій від ударів предметом з середньої та дальньої дистанції доцільно 

використовувати ухили, повороти і переміщення в поєднанні з відбивами з подальшим 

скороченням дистанції і захопленням збройної руки, з близької дистанції – підставки і 

відбиви з подальшим захопленням збройної руки [58–69]. При виборі захисних дій необхідно 

враховувати розміри, вагу і конфігурацію предмета з метою забезпечення особистої безпеки 

при проведенні обеззброєння. 

Силове затримання больовими прийомами стоячи 

Больові прийоми застосовуються для затримання, обеззброєння та контролю дій 

правопорушника. 

Супровід застосовується після затримання правопорушника для доставляння його в орган 

внутрішніх справ. 

Затримання загином руки за спину поштовхом. Перебуваючи ззаду правопорушника, з 

кроком вперед захопити однойменною рукою його зап'ястя і відвести руку назад в сторону. 

Одночасно нанести розслабляючий удар ступнею в підколінний згин різнойменної ноги 

затриманого, виводячи його з рівноваги. Штовхнути долонею своєї вільної руки в його 

ліктьовий суглоб вперед-вгору, зігнути руку і покласти її на своє передпліччя. Захопити 

пальцями лікоть і завести його до себе за бік. Притиснувши передпліччя своєї руки до його 

спини і надавивши на лікоть вниз, потягнути вгору на себе, іншою рукою захопити за дальнє 

плече (одяг на його плечі) або за підборіддя знизу, встати до нього боком, за допомогою 

больового впливу на захоплену руку, змістити вагу його тіла на ближню до себе ногу. 

Супровід загином руки за спину. Переміщаючи вагу тіла правопорушника на 

однойменну захопленій руці ногу, притискаючи його до себе, виконати супровід в заданому 

напрямку, змушуючи рухатися затримуваного під впливом больового прийому. При 

виконанні подаються команди: «Вільну руку в сторону», «Дивитися вправо (вліво)», «З лівої 

(правої) ноги вперед марш». 

Затримання загином руки за спину скручуванням всередину. З кроком вперед-вбік 

захопити двома руками зап'ястя різнойменної руки правопорушника. Нанести 

розслабляючий удар ступнею однойменної ноги в його гомілку. Скручуючи руку всередину і 

одночасно згинаючи її в ліктьовому суглобі, вивести затримуваного з рівноваги, змістивши 
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вагу його тіла на дальню ногу. Розвертаючись в сторону затримуваного, штовхнути долонею 

різнойменної руки в його ліктьовий суглоб вперед-вгору, зігнути його руку і покласти її на 

своє передпліччя [70–82]. Захопити пальцями лікоть і завести його до себе за бік. 

Притиснувши передпліччя своєї руки до його спини і надавивши на лікоть вниз, потягнути 

вгору–на себе, іншою рукою захопити за дальнє плече (одяг на його плечі) або за підборіддя 

знизу, встати до нього боком, за допомогою больового впливу на захоплену руку, змістити 

вагу його тіла на ближню до себе ногу. Перейти до супроводу затриманого. 

Затримання загином руки за спину піднуренням. З кроком вперед-вбік захопити двома 

руками зап'ястя різнойменної руки правопорушника. Нанести розслабляючий удар ступнею 

однойменної ноги в його гомілку, одночасно підняти руку вгору і відвести в сторону. 

Продовжуючи рух, поставити ногу вперед, розвернутися під рукою затримуваного кругом, 

виводячи його з рівноваги натягом захопленої руки на себе. Штовхнути долонею своєї 

різнойменної руки в його ліктьовий суглоб вперед-вгору, зігнути руку і покласти її на своє 

передпліччя. Захопити пальцями лікоть і завести його до себе за бік. Притиснувши 

передпліччя своєї руки до його спини і надавивши на лікоть вниз, потягнути вгору – на себе, 

іншою рукою захопити за дальнє плече (одяг на його плечі) або за підборіддя знизу, встати 

до нього боком, за допомогою больового впливу на захоплену руку, змістити вагу його тіла 

на ближню до себе ногу. Перейти до супроводу затриманого. 

Затримання загином руки за спину ривком. З кроком вперед підставити передпліччя 

руки перед різнойменним передпліччям правопорушника. Іншою рукою захопити його руку 

трохи вище ліктя, одночасно нанести розслабляючий удар ступнею в гомілку однойменної 

ноги (коліном в пах). Повертаючи її назад і розвертаючись на 180 градусів, провести сильний 

ривок на себе, виводячи затриманого з рівноваги і згинаючи його руку. Різнойменною рукою 

завести передпліччя захопленої руки правопорушника за його спину, захопивши пальцями 

лікоть. Притиснувши передпліччя своєї руки до його спини і надавивши на лікоть вниз, 

потягнути вгору-на себе, іншою рукою захопити за дальнє плече (одяг на його плечі) або за 

підборіддя знизу, встати до нього боком, за допомогою больового впливу на захоплену руку, 

змістити вагу його тіла на ближню до себе ногу. Перейти до супроводу затриманого. 

Затримання загином руки за спину замком. З кроком вперед вставити руку між 

різнойменним передпліччям і стегном затримуваного. Іншу руку розташувати зовні і вище 

від ліктьового суглоба і з'єднати пальці рук в замок, притискаючи захоплену руку до своїх 

грудей, одночасно нанести розслабляючий удар ступнею в гомілку однойменної ноги 

(коліном в пах). Повертаючи її назад і розвертаючись на 180 градусів, провести сильний 

ривок на себе, виводячи затримуваного з рівноваги і згинаючи його руку. Різнойменною 

рукою завести передпліччя захопленої руки правопорушника за його спину, захопивши 

пальцями лікоть. Притиснувши передпліччя своєї руки до його спини і надавивши на лікоть 

вниз, потягнути вгору-на себе, іншою рукою захопити за дальнє плече (одяг на його плечі) 

або за підборіддя знизу, встати до нього боком, за допомогою больового впливу на захоплену 

руку, змістити вагу його тіла на ближню до себе ногу. Перейти до супроводу затриманого. 

Затримання важелем руки через передпліччя. З кроком вперед захопити своєю рукою 

однойменну руку правопорушника за зап'ястя. Нанести розслабляючий удар іншою рукою в 

обличчя затримуваного, одночасно витягаючи руку на себе і розгортаючи її назовні. 

Повертаючись до затримуваному боком, обхопити його руку своєю різнойменною рукою 

зверху, підвести передпліччя під ліктьовий суглоб захопленої руки. Натискаючи руку вниз-

назовні, під впливом больового прийому змусити правопорушника встати на носки. При 

супроводі затримуваний повинен пересуватися на носках. 

Затримання важелем руки через плечі. З кроком вперед захопити своєю рукою 

однойменну руку правопорушника за зап'ястя. Нанести розслабляючий удар іншою рукою в 

обличчя затримуваного, одночасно витягаючи руку на себе-вгору і розгортаючи її назовні. 

Повертаючись до затримуваному боком, підпірнути під неї і покласти до себе на плечі, 

вільною рукою захопити іншу руку затримуваного в області ліктя і притиснути її до його 

тулуба.  
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Одночасно випрямляючи і перегинаючи руку вниз, що лежить на плечах, під впливом 

больового прийому змусити затримуваному встати на носки. Перейти до його супроводу. 

Затримання дотисканням кисті («під ручку»). Перебуваючи ззаду правопорушника, з 

кроком вперед захопити кисть його однойменної руки, виконати розслабляючий удар 

коліном в підколінний згин (стегно) його ноги, одночасно захопивши рукою за ближній до 

нього ліктьовий згин зсередини. Ривком на себе зігнути захоплену руку в ліктьовому суглобі 

і притиснути до свого боку. Виконати ближньою рукою захоплення за кисть 

правопорушника. Згинаючи її в променезап’ястному суглобі, під впливом больового 

прийому змусити правопорушника встати на носки. При супроводі затримуваний повинен 

пересуватися на носках. 

Затримання важелем руки назовні. Захопити кисть правопорушника двома руками, 

впершися великим пальцем в тильну сторону долоні і нанести розслабляючий удар ногою. 

Викручуючи руку на себе (від себе) назовні, перевести його на спину. Потягнувши захоплену 

руку на себе і натискаючи на її кисть, обійти затримуваного з боку голови, розгортаючи його 

на живіт. Завести захоплену руку назад, перейти на загин руки за спину в положенні лежачи. 

Підняти затримуваного, використовуючи команди і надаючи йому допомогу, перейти до 

супроводу. 

Затримання важелем руки всередину. Захопити зап'ястя правопорушника двома руками 

і нанести розслабляючий удар ногою. Повертаючи її назад-вбік, сильно потягнути захоплену 

руку на себе, скручуючи її всередину, завести його плече собі під пахву (плече). 

Зафіксувавши плече між стегном і тулубом, одночасно впертися підставою долоні ближньої 

до нього руки в його лікоть. Відвести руку вперед-вгору, перегинаючи її в ліктьовому 

суглобі вгору-назовні і дожимаючи кисть, провести три больових прийоми: важіль плеча, 

ліктя і дожим кисті. Контролюючи стан затримуваного больовим впливом на кисть, перейти 

на загин руки за спину з подальшим супроводом. 

При затриманні правопорушника можуть також використовуватися комбінації цих 

прийомів. 

Силове затримання з використанням кидків. 

Кидки застосовуються для придушення фізичного опору правопорушника, а також 

переведення його з положення стоячи в положення лежачи. 

Задня підніжка. Захопивши однією рукою одяг біля ліктя правопорушника, нанести йому 

розслабляючий удар. Виконати захоплення іншою рукою за одяг на його плечі або за шию. 

Зробити крок однією ногою вперед-вбік і рвонути назад-вниз, щоб осадити його на ближню 

ногу. Завести другу ногу за опорну ногу затримуваного, підбити її підколінний м'язовий згин 

і кинути правопорушника на спину. За допомогою больового впливу на кисть захопленої 

руки правопорушника перевести його в положення лежачи на животі. Перейти на загин руки 

за спину з подальшим супроводом. 

Задня підніжка з захопленням ноги. Зробити крок однією ногою вперед, поставивши її 

поряд з різнойменною ногою правопорушника і захопити його ближню ногу різнойменною 

рукою зовні за підколінний згин. Випростуючись і піднімаючи захоплену ногу вгору до 

відмови, нанести розслабляючий удар іншою рукою в тулуб і захопити нею одяг на плечі 

затримуваного або виконати захват за його шию. Підставити за його опорну ногу свою 

різнойменну ногу і провести задню підніжку. Використовуючи захоплену ногу, перевернути 

його в положення лежачи на животі, розташовуючись до нього обличчям. Переступаючи 

через захоплену ногу однойменною ногою зовні, вставити свою гомілку в підколінний згин 

ноги правопорушника і спертися на коліно, відводячи ногу вбік-назовні. Натискаючи на 

гомілку зігнутої ноги правопорушника, провести больовий прийом «утиск литкового м'яза». 

Під больовим впливом змусити його завести праву руку за спину і перейти на загин руки за 

спину в положенні лежачи з подальшим супроводом затриманого. 

Передня підніжка. Захопити однією рукою воріт одягу правопорушника, іншою – рукав 

біля ліктя і нанести ногою розслабляючий удар по ногах або в нижню частину тулуба. 

Повертаючись кругом в сторону захопленої руки, одну ногу поставити біля однойменної 
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ноги затримуваного, іншу – попереду його другої ноги так, щоб підколінний м'язовий згин 

ноги упирався нижче коліна однойменної ноги правопорушника. Потягнувши його на себе-

вбік і повертаючись до нього спиною, кинути його через свою ногу на спину. За допомогою 

больового впливу на кисть захопленої руки правопорушника перевести його в положення 

лежачи на животі. Перейти на загин руки за спину з подальшим супроводом затриманого. 

Кидок через стегно. Захопити однією рукою за руку біля ліктя правопорушника, нанести 

іншою рукою розслабляючий удар в його тулуб і виконати захоплення на попереку. Зробити 

крок однією ногою вперед між ногами затримуваного, з підставкою до неї другої ноги 

повернутися до нього спиною (ноги напівзігнуті). Підбити його тазом і з нахилом вперед 

кинути на спину. Надаючи больовий вплив на кисть захопленої руки правопорушника, 

перевести його в положення лежачи на животі. Перейти на загин руки за спину з подальшим 

супроводом затриманого. 

Кидок через спину. Захопити однією рукою за плече різнойменної руки правопорушника. 

Нанести розслабляючий удар іншою рукою в його тулуб і захопити його під плече 

утримуваної руки. Поставити свої зігнуті ноги між його ногами, повернувшись спиною до 

правопорушника. Випрямляючи ноги, нахиляючись вперед і повертаючись в сторону, 

підбити його тазом і кинути на спину. За допомогою больового впливу на кисть захопленої 

руки правопорушника перевести його в положення лежачи на животі. Перейти на загин руки 

за спину з подальшим супроводом затриманого. 

Кидок із захопленням ніг ззаду. Захопити руками ноги правопорушника трохи вище 

колін, рвонути ноги на себе вгору, розводячи їх в сторони, одночасно штовхнути плечем 

затримуваного під сідниці і кинути його на груди. Переступаючи через захоплену ногу 

однойменною ногою зовні, вставити свою гомілку в підколінний згин ноги правопорушника 

і спертися на коліно, відводячи ногу в сторону-назовні. Натискаючи на гомілку зігнутої ноги 

правопорушника, провести больовий прийом «утиск литкового м'яза». Під больовим 

впливом змусити його завести праву руку за спину і перейти на загин руки за спину в 

положення лежачи з подальшим супроводом. Прийом виконується без нанесення 

розслабляючого удару. 

Кидок захопленням ніг спереду. Зробивши невеликий крок ногою вперед, нанести 

розслабляючий удар рукою в голову. Захопити руками ноги правопорушника за підколінні 

згини і впертися плечем в його живіт. Штовхаючи плечем затримуваного, зробити сильний 

ривок за ноги на себе і вгору, одночасно розводячи їх в сторони. При падінні 

правопорушника відставити одну ногу назад і захопити його гомілки під свої пахви. 

Використовуючи одну із захоплених ніг, перевернути його в положення лежачи на животі, 

розташовуючись до нього обличчям. Переступаючи через захоплену ногу однойменною 

ногою зовні, вставити свою гомілку в підколінний згин ноги правопорушника і спертися на 

коліно, відводячи ногу в сторону-назовні. Натискаючи на гомілку зігнутої ноги 

правопорушника, провести больовий прийом «утиск литкового м'яза». Під больовим 

впливом змусити його завести праву руку за спину і перейти на загин руки за спину в 

положення лежачи з подальшим супроводом. 

Силове затримання задушливими прийомами 

Задушливі прийоми застосовуються для придушення фізичного опору правопорушника, 

розслаблення і сковування його дій при затриманні. 

Силове затримання задушливим прийомом плечем і передпліччям в положенні 

лежачи. Стрибком сісти на поперек лежачого на животі правопорушника, відігнути його 

голову назад, обхопити шию плечем і передпліччям однієї руки і з'єднати руки. Зусиллям 

двох рук здавити горло затримуваного. При спробі правопорушника скинути співробітника 

перекотитися на спину, обхопивши його тулуб ногами на рівні поясу, з'єднати їх і, 

випрямляючи ноги, продовжувати удушення руками і ногами. Змусити правопорушника 

завести однойменну з атакуючою руку за спину. Відпустивши задушливе захоплення, 

впертися цією рукою в його спину, натискаючи вниз. Іншою рукою виконати захоплення на 

загин руки за спину з подальшим супроводом.  
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Прийом виконується без нанесення розслабляючого удару. 

Силове затримання задушливим прийомом передпліччям і плечем ззаду стоячи. 

Перебуваючи ззаду, виконати захоплення за плечі правопорушника. Нанести розслабляючий 

удар ступнею в підколінний згин його різнойменної ноги, одночасно рвонути затримуваного 

руками за плечі на себе. Повертаючись до нього боком, захопити передпліччям і плечем 

своєї руки його шию і, з'єднавши руки, здавити горло. Під впливом задушливого захоплення 

перевести правопорушника в положення лежачи на животі. Змусити його завести 

однойменну з атакуючою руку за спину. Відпустивши задушливе захоплення, впертися цією 

рукою в спину правопорушника, натискаючи вниз. Іншою рукою виконати захоплення на 

загин руки за спину з подальшим супроводом. 

Силове затримання з використанням прийомів бойового хортингу у боротьбі лежачи 

Прийоми боротьби лежачи застосовуються для контролю дій і сковування 

правопорушника, придушення його фізичного опору з використанням больових і 

задушливих прийомів з метою затримання та подальшого супроводу. 

Утримання верхи. Правопорушник лежить на спині. Сісти на нього верхи. Нахилившись 

вперед, притиснутися до грудей правопорушника і, пропустивши руки під його плечима, 

захопити одяг на шиї ззаду. Зачепити зовні гомілками різнойменні ноги правопорушника і 

розвести їх в сторони, випрямити в колінних суглобах свої ноги. Після придушення 

фізичного опору правопорушника провести затримання з використанням больових прийомів 

боротьби і перейти до супроводу затриманого. 

Важіль ліктя через передпліччя. Правопорушник лежить на спині. Сісти на нього верхи. 

Захопити своєю рукою його різнойменну руку під плече так, щоб його ліктьовий суглоб 

перебував вище передпліччя. Другою рукою впертися в його однойменне плече. Натискаючи 

вгору, виконати больовий прийом. Поставивши різнойменну з захопленою рукою 

правопорушника на ступню, під впливом больового прийому перевести його в положення 

лежачи на боці і перейти на загин руки за спину з подальшим супроводом затриманого. 

Важіль руки всередину лежачи на животі 

Варіант 1. Захопити двома руками зап'ястя руки правопорушника, лежачого на грудях. 

Сісти збоку від нього зі сторони ніг і підвести захоплену руку собі під плече, перегинаючи її 

вгору, виконати больовий прийом на плечовий або ліктьовий суглоб. Перейти на дожим 

кисті захопленої руки правопорушника, далі виконати загин руки за спину і прийом 

супроводу. 

Варіант 2. Захопити двома руками зап'ястя руки правопорушника, лежачого на грудях. 

Сісти збоку від нього зі сторони голови і підвести захоплену руку собі під плече, 

перегинаючи її вгору, виконати больовий прийом на плечовий або ліктьовий суглоб. Перейти 

на дожим кисті захопленої руки правопорушника, одночасно розвертаючись до 

правопорушника, зігнути руку в ліктьовому суглобі, завести її за спину і перейти на загин 

руки за спину і на прийом супроводу. 

Звільнення від захоплень і обхватів 

Звільнення від захоплень і обхватів виконуються за схемою: нанесення розслабляючого 

удару – звільнення від захоплення або обхвату – перехід на прийом затримання і супроводу. 

Звільнення від захоплення зап'ясть (рукавів) спереду виконується ривком захоплених рук 

в сторону великих пальців атакуючого. 

Звільнення від захоплення зап'ястя (рукава) спереду двома руками виконується ривком 

захоплених рук в сторону великих пальців атакуючого за допомогою вільної руки. 

Визволення від захоплення горла (одягу на грудях) спереду виконується за допомогою 

важеля руки всередину або назовні в залежності від захоплення. 

Звільнення від обхвату тулуба спереду без обхвату рук виконується відведенням ноги і 

спини назад з упором в обличчя або горло руками. 

Звільнення від обхвату тулуба спереду з обхватом рук виконується відведенням ноги і 

тулуба назад із захопленням за пах або ударом кулаком знизу в пах або живіт і розведенням 

рук в сторони, згинаючи їх в ліктях. 
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Звільнення від захоплення ніг спереду виконується відведенням ноги назад з упором 

руками в плечі або голову з подальшим нанесенням розслаблюючих ударів або 

скручуванням шиї затримуваного захопленням за підборіддя і упором долоні в потилицю. 

Звільнення від захоплення за волосся на голові спереду виконується за допомогою 

сильного притиснення кисті захватної руки правопорушника своїми двома руками до голови 

з нахилом тулуба вперед і кроком назад-вбік. 

Звільнення від захоплення за волосся на голові ззаду виконується шляхом сильного 

притиснення кисті захватної руки правопорушника двома руками до голови з напівприсідом 

і поворотом усередину, нахилом тулуба вперед і кроком назад. 

Звільнення від обхвату тулуба ззаду без обхвату рук виконується за допомогою больового 

впливу на кисть (пальці), поворотом обличчям до правопорушника. 

Звільнення від обхвату тулуба ззаду з обхватом рук виконується притисненням однієї 

руки правопорушника до грудей, присіданням з одночасним нахилом тулуба вперед і 

піднуренням під захоплену руку. 

Звільнення від обхвату шиї плечем і передпліччям позаду виконується притисненням 

однієї руки правопорушника до грудей, присіданням з одночасним нахилом тулуба вперед і 

піднуренням під захоплену руку. 

Припинення дій правопорушника з вогнепальною зброєю 

Захист від загрози пістолетом виконується за схемою: відхід із зони ураження з 

одночасним відведенням збройної руки в сторону – вибивання пістолета – нанесення 

розслабляючого удару – проведення прийому затримання – підбір зброї і супровід 

затриманого. При невдалій спробі вибивання зброї при затриманні правопорушника 

необхідно, щоб ствол зброї не перетинав контури тіла. В цьому випадку в ході його 

затримання в обов'язковому порядку проводиться прийом обеззброєння. Крім цього, при 

підборі (вилученні) зброї необхідно за можливістю забезпечити збереження на них слідів 

пальців рук правопорушника, крові жертви. Для цього використовуються рукавички, хустка, 

аркуш паперу (паперовий конверт), целофановий пакет і т. д. або воно піднімається 

(вилучається) двома пальцями, при цьому ніж необхідно брати за лезо в місці його кріплення 

до рукоятки, пістолет – за спускову скобу, автомат (рушницю) – за ремінь або спускову 

скобу. 

Відпрацьовується елементи: захист при загрозі пістолетом спереду в упор виконується з 

відходом із зони ураження назовні і проведенням важеля руки назовні або всередину; захист 

при загрозі пістолетом ззаду в упор виконується з поворотом кругом з переміщенням в 

сторону правопорушника з подальшим проведенням важеля руки назовні або всередину. 

Захист від загрози довгоствольною зброєю виконується за схемою: відхід із зони 

ураження з одночасним відведенням зброї в сторону – нанесення розслабляючого удару – 

виривання зброї з одночасним збільшенням дистанції – затримання і супровід 

правопорушника під загрозою застосування зброї. 

Відпрацьовується елементи: захист і обеззброєння при загрозі автоматом (рушницею) 

спереду в упор виконується з відходом із зони ураження назовні; захист і обеззброєння при 

загрозі автоматом (рушницею) ззаду в упор виконується поворотом до правопорушника. 

Звільнення від захоплення автомата правопорушником здійснюється нанесенням удару 

ногою в пах (низ живота), поворотом боком до правопорушника і вириванням зброї з 

нанесенням удару ногою в коліно (пах). 

Припинення дій правопорушника при спробі дістати зброю. Виконується за схемою: 

фіксація (захоплення) збройної руки правопорушника – нанесення розслабляючого удару – 

перехід на прийом затримання і супроводу. Крім цього, в залежності від ситуації, що 

складається необхідно виконати вилучення або підбирання зброї. 

Відпрацьовується елементи: припинення дій правопорушника при спробі дістати зброю з 

нагрудної кишені виконується за допомогою важеля руки назовні або всередину; припинення 

дій правопорушника при спробі дістати зброю з кишені брюк (кобури) виконується за 

допомогою загину руки за спину замком. 
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Припинення дій правопорушника при спробі знешкодити (вилучити зброю з кобури). 

Виконується за схемою: фіксація (захоплення) атакуючої руки (рук) правопорушника – 

нанесення розслабляючого удару – перехід на прийом затримання і супровід. 

Відпрацьовується елементи: припинення дій правопорушника при спробі знешкодити 

(вилучити зброю з кобури) при підході спереду; припинення дій правопорушника при спробі 

знешкодити (вилучити зброю з кобури) при підході ззаду. 

Припинення дій правопорушника при спробі підняти зброю. Виконується за схемою: 

фіксація (відкидання) зброї – нанесення розслабляючого удару – перехід на прийом 

затримання – підбір зброї і супровід. 

Відпрацьовується елементи: припинення дій правопорушника при спробі підняти зброю з 

землі. 

Це невеликий об’єм технічного арсеналу бойового хортингу, якого на початковому етапі 

може бути достатньо для виконання службово-бойового завдання щодо затримання 

злочинця. Але, крім навичок ведення рукопашної сутички за методиками бойового хортингу, 

співробітнику необхідно дотримуватися встановлених правил поведінки і специфічних 

методів оцінки ситуації. 

Співробітнику правоохоронних органів, який займається бойовим хортингом, слід 

пам'ятати, що: 

завжди необхідно перевіряти справність і укомплектованість спорядження перед початком 

служби (наявність металевих пластин в бронежилеті, адже наявність і справність застібок 

бронежилета і шолома часто допомагає уникнути поранення або загибелі); 

неприпустимо знаходитися на службі з порушенням правил носіння форменого одягу 

(поверх форменого обмундирування одягнутий цивільний одяг і т. д.), яке динамічно 

розвивається в конфліктній ситуації або в умовах обмеженої видимості не дозволить 

громадянам розглянути зовнішні атрибути представника влади, що може призвести до 

помилкового сприйняття співробітників в якості нападників, правопорушників, або 

протилежної конфліктуючої сторони [83–94]. Якщо співробітник виконує свої обов'язки в 

цивільному одязі, то, щоб уникнути його неправильної ідентифікації, необхідно голосно і 

чітко представитися в формі, що не допускає подвійного тлумачення і при першій 

можливості продемонструвати службове посвідчення, дотримуючись при цьому заходів 

особистої безпеки; 

неохайний зовнішній вигляд, крайня недбалість і неохайність в одязі і зачісці викликають 

неповагу до співробітника з боку громадян, що, в свою чергу, може спровокувати непокору 

або призвести до опору; 

грубість і використання працівниками правоохоронних органів сленгу та ненормативної 

лексики, образа чи погрози громадянам, необґрунтовані звинувачення в правопорушенні або 

загроза застосування фізичної сили або спеціальних засобів без достатніх на те підстав також 

можуть викликати непокору і протидію вимогам щодо підтримання порядку; 

невмотивоване застосування спеціальних засобів і фізичної сили провокує обурення, лють 

і зустрічну агресію громадян; 

самовільне ухилення від маршрутів, уходи з постів нарядів позбавляє співробітників 

можливості своєчасно отримати допомогу в критичній ситуації; 

пересуватися по території, що обслуговується, слід на деякому віддаленні від будинків, 

інших споруд та будь-яких об'єктів, які можуть служити укриттям можливим 

правопорушникам чи злочинцям для раптового нападу; 

важливо витримувати необхідну дистанцію стосовно громадян, нікого не залишати позаду 

себе, в тому числі передбачуваних очевидців та потерпілих, за яких можуть видавати себе 

спільники правопорушників; 

при безпосередньому спілкуванні з правопорушниками необхідно витримувати 

дистанцію, стежити за їх поведінкою, мімікою, жестами і бути готовим до можливого 

застосування фізичної сили, спеціальних засобів. При загостренні обстановки не зупинятися, 

а діяти, очікувати несподіваного; 
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при наближенні громадянина ззаду, в умовах темряви, в малолюдних місцях, відійти в 

сторону, зупинитися, пропустити його або змінити напрям руху і піти назустріч; 

наближатися до громадян слід, як правило, з боку джерела освітлення; 

не обманюватися послужливістю і люб'язністю правопорушників. Погано переоцінити 

супротивника, проте гірше його недооцінити; 

звуки і видиме очима спотворюється під впливом стресу; 

очі вимагають часу, щоб звикнути до зміни освітлення (прийоми: опинившись в темряві – 

часто моргайте; в очі вдаряє світло – закрийте одне око); 

нерішучість у застосуванні, або невміле застосування спецзасобів, зброї, призводить до 

того, що правопорушник заволодіває ними і звертає їх проти співробітника; 

невміння правильно і до кінця провести бойові прийоми системи бойового хортингу при 

утриманні або конвоюванні правопорушника, як правило, лише активізує агресію 

останнього; 

необхідно намагатися діяти в групі – відрив співробітника від товаришів по службі при 

переслідуванні злочинця або підозрюваного, здійснення огляду місцевості, будови або 

квартири без підстраховки мінімум ще одним співробітником часто провокує напад. Один 

співробітник прикриває – інший діє; 

при вході в приміщення, перш ніж увійти, потрібно повністю відкривати двері – не до 

кінця відкриті двері перекривають можливість огляду частини приміщення і можуть служити 

укриттям для правопорушника; 

ключі від службового автотранспорту повинні бути завжди при собі; 

не можна заглядати за край будівлі на рівні очей – саме на цьому рівні переслідуваний 

правопорушник готовий побачити співробітника, саме це місце може заздалегідь взяти на 

приціл, приготуватися для нанесення удару; 

за можливістю слід зменшувати свої розміри в якості мішені, уникати показувати свій 

силует, потрібно намагатися завжди займати захищену позицію; 

схвильованість і поспішність в оцінці обстановки призводить до помилки. 

Участь у будь-якому оперативно-службовому заході передбачає швидку оцінку 

конкретної ситуації і вироблення співробітником певної індивідуальної тактики дій. 

Співробітники поліції, які займаються бойовим хортингом, повинні моделювати свої дії в 

залежності від наявних у них відомостей (кількості учасників правопорушення або злочину, 

особливості їх злочинного минулого і агресивності, наявності зброї, техніки, намірів і 

узгодженості дій), а також з урахуванням власних сил і засобів, навичок, знань, умінь та 

професійного досвіду [95–99]. Вибір тактики буде, природно, відрізнятися у залежності від 

того, що являє собою місце події, враховуючи час доби. 

Висновок. Таким чином, у статті обґрунтована можливість і доцільність застосування 

співробітниками поліції прийомів бойового хортингу при затриманні злочинців формування 

навичок фізичного самовдосконалення у ході занять бойовим хортингом на основі створення 

спортивного та освітнього середовища, виправлення змісту навчальної програми, методики 

навчання та творчості тренера, використання яких сприяє поліпшенню рівня фізичної 

придатності спортсменів бойового хортингу, спортивної діяльності перспективних 

співробітників поліції. У результаті наукового дослідження нами визначено форми і методи 

самостійних занять бойовим хортингом для фізичного самовдосконалення особистості, 

охарактеризовано зміст програм вивчення прийомів бойового хортингу, загальної і 

спеціальної фізичної підготовки, що відкриває шлях до подальших розробок у цьому 

напрямі. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над удосконаленням методів 

застосування співробітниками поліції прийомів бойового хортингу при затриманні злочинців, 

професійно-прикладної фізичної підготовки співробітників поліції, вдосконаленням знань і 

умінь щодо технологій бойового хортингу у констатувальному, формувальному та 

контрольному експериментах буде конкретизована в результатах дослідження. 
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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ: ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА  
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Єрьоменко Е. А., 

Сидоренко О. М. 
Університет державної фіскальної служби України 

 

Анотація. У статті розкриваються шляхи підвищення рівня швидкісно-силової підготовки та оптимізації 

управління навчально-тренувальним процесом спортсменів бойового хортингу в процесі спортивної діяльності. 

Визначено вимоги та педагогічні засоби оптимізації управління атлетичним тренуванням спортсменів 

бойового хортингу в процесі спортивної діяльності. Оптимізація управління навчально-тренувальним процесом 

спортсменів бойового хортингу дозволило надати практичні навички здорового способу життя, розвинути 

індивідуальне орієнтування спортсменів на зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я. 

Засоби атлетичного тренування спортсменів бойового хортингу сприяли самовдосконаленню, самоорганізації, 

попередженню та боротьбі зі шкідливими звичками. Оптимізація управління навчально-тренувальним 

процесом спортсменів бойового хортингу дозволило здійснювати корекцію показників даних етапного, 

поточного та оперативного педагогічного контролю фізичної підготовки спортсменів. 

Ключові слова: бойовий хортинг, швидкісно-силова підготовка, оптимізація, управління, навчально-

тренувальний процес, атлетичне тренування спортсменів бойового хортингу, діяльність, педагогічні засоби, 

контроль. 
 

Актуальність наукового дослідження. Зростання спортивних досягнень, конкуренція на 

міжнародній арені роблять зрозумілими прагнення фахівців до оптимізації тренувального 

процесу на підставі вимог наукового управління [1–12; 18–29].  
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