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Анотація. У статті розглянуто процес формування рухових навичок, проаналізована методологія та визначено 
взаємозв’язок із розвитком фізичних якостей. Процес формування рухових навичок має певну етапність. 
Сформовані навички в стандартних умовах мало ефективні в професійній діяльності. Сполучений розвиток 
фізичних якостей і підвищення технічної майстерності – важливі й необхідні умови успішної підготовки 
правоохоронців. 
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Аннотация. Ивлев А.М., Лавренчук А.А., Годлевский П.В. Особенности технической подготовки 
правоохранителей. В статье рассмотрен процесс формирования двигательных навыков, проанализирована 
методология и определенная взаимосвязь с развитием физических качеств. Процесс формирования 
двигательных навыков имеет определенную этапность. Сформированные в стандартных условиях навыки мало 
эффективны в профессиональной деятельности. Соединенное развитие физических качеств и повышения 
технического мастерства - важное и необходимое условия успешной подготовки работников 
правоохранительных органов. 
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Annotation. Ivlev А.M., Lavrenchuk А.A., Godlevskiy P.V . Features of technical preparation of police. The 
process of forming motive skills is considered in the article, methodology and certainly intercommunication is analyzed 
with development of physical qualities. Process of formation motor habits has defined stages. The skills generated in 
standard conditions are poorly effective in professional work. Coherent development of physical qualities and increases 
of engineering skill - the important and necessary conditions of successful preparation of workers of law enforcement 
bodies. 
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Вступ. Діяльність правоохоронних органів пов’язана із застосуванням співробітниками заходів 

фізичного впливу, що вимагає від особового складу оволодіння на певному рівні прийомами самозахисту.  
Вони  повинні бути на рівні стійких навичок для успішних дій у різноманітних умовах та під впливом  різних 
негативних подразників. Враховуючи обмаль часу на формування відповідних умінь в умовах службової 
діяльності та відсутність методик, які б дозволили інтенсифікувати процес підготовки, стає гостро питання 
щодо їх розробки.  

Робота виконана за планом НДР Донецького юридичного інституту Луганського Державного 
університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. 

Мета: визначити особливості формування техніки прийомів самозахисту правоохоронців. 
Задачі: 

1. Проаналізувати механізм формування рухових умінь і навичок. 
2. З'ясувати ефективність цих умінь у практичній діяльності. 
3. Розглянути можливі шляхи удосконалення технічної підготовки правоохоронців. 

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел. 
Результати дослідження.  
З точки зору предмета теорії технічної підготовки співробітників ОВС варто визнати закономірності, що 

існують у формуванні рухових умінь і навичок. У процесі навчання необхідним руховим діям можна виділити 
кілька відносно завершених етапів, яким відповідають певні стадії формування рухового вміння та навичок.  

Процес опанування нового руху включає три фази: іррадіація, концентрація й автоматизація. Відповідно 
до цього варто виділити три етапи навчання. На першому етапі відбувається початкове розучування рухової дії, 
чому відповідає вміння відтворювати техніку в загальній “грубій” форми. Другий етап характеризується 
поглибленим, деталізованим розучуванням де відбувається уточнення рухового вміння, що частково 
переходить у навичку. На третьому етапі забезпечується закріплення та подальше вдосконалення рухової дії, у 
результаті чого формується міцна навичка, що здобуває якості, необхідні для виконання рухової діяльності в 
різних умовах [4,5].  

Методологічну основу теорії навчання руховим діям становлять: дидактика (у сфері педагогіки); теорія 
діяльності й теорія керування засвоєнням знань; формуванням дій і понять (у сфері психології); теорія 
побудови рухів; фізіологія активності (у сфері біології), що розглядаються в аспекті закономірностей загальної 
теорії фізичної культури (згідно законів тієї діяльності, участь у якій детермінує навчання).  

Відповідно до  теорії Н. А. Бернштейна [4], основою керування рухами є не пристосування до умов 
зовнішнього середовища, не відповіді на зовнішні стимули, а усвідомлене підпорядкування середовища, його 
перебудова відповідно до потреб індивідуума. Рух програмується змістом, що виступає як основа “образу 
потрібного майбутнього”, що формує широко узагальнену, доцільну матрицю керування. Кільцевий процес, 
основа механізму керування, містить не тільки відповідь на роздратування, але й оцінку відповіді, сигнал про 
яке надходить у керуючий орган по каналах зворотного зв'язку й зіставляється із програмою, закладеної в 
матриці керування. На основі звірення формується коригувальний сигнал, і процес повторюється доти, доки 



результати дії не збіжаться із завданням програми. Автор теорії про рівневу побудову рухів не тільки пояснив 
принцип керування рухами, але й показав механізм і стадії їхнього формування.            

У теорії фізичного виховання дотепер рухову дію розглядають як умовний рефлекс, в основі якого 
лежить динамічний стереотип, що сформувався в корі більших півкуль головного мозку. В аспекті цієї теорії 
формувалися погляди на техніку як на зразок, що повинен бути відтворений у результаті навчання. Саме цей 
підхід зажадав докладного вивчення рухової дії до дрібних його елементів по самих різних характеристиках. 
Система навчання, побудована на цих принципах, дозволяє ефективно формувати умовні рухові рефлекси, 
однак рухові дії, вивчені таким чином, на практиці часто виявляються недостатньо ефективними [7]. 

На думку А. В. Івойлова [7], рух, сформований по типу умовного рефлексу, завжди стандартний, 
стереотипний, такий, що навіть при невеликих змінах умов його виконання різко втрачає свою ефективність. 
Автор рекомендує не доводити рухові навички до, “стану крайньої стереотипності”. 

Більше коректним здається порада формувати запасні динамічні стереотипи, які могли б виручити в 
обстановці, що змінилася, рішення звичних завдань. Саме чисельністю динамічних  стереотипів пояснює В. І. 
Лях [10] феномен варіативності, пристосовності рухової навички. Варіативність, побудована таким чином, 
досить обмежена. З набору стереотипів не можна побудувати рух, здатний врахувати всі варіанти ситуацій дії, 
саме тому рефлексологічний підхід до розуміння техніки рухових дій заходить у неминучу суперечність із 
практикою навчання [3]. Необхідно мати інший підхід, який би, по-перше, відповідав природі  рухових дій 
більшою мірою й, по-друге, задовольняв більш повно запити практики навчання. Такий підхід у практиці 
підготовки працівників ОВС можливий на основі застосування принципів теорії діяльності А. Н. Леонтьева [8] і 
теорії побудови рухів Н. А. Бернштейна [4]. 

Рухові фони, які виробляються, зазвичай позначаються терміном “автоматизми”, а процес їхнього 
виробництва - терміном “автоматизація рухового акту” .  Обидві назви пояснюються саме тим, що фонові 
компоненти рухів залишаються за порогом свідомості. Як тільки яка-небудь група координаційних корекцій 
перемикається із провідного рівня у фоновий, тоді вона йде з поля свідомості й автоматизує [4]. 

Уточнена на попередньому етапі навчання і в значній частині автоматизована система рухів ще не 
володіє стійкістю до різних несприятливих чинників (стомлення, зміна зовнішніх, умов). На цьому етапі 
належить зміцнити динамічний стереотип, що сформувався, лежачий в основі навику, і збільшити його 
рухливість, що визначає можливість пристосування дії до різних змін зовнішніх умов.  

Закріпленню утвореної навички сприяє метод стандартно-повторної вправи, метод змінно-мінливої, 
повторно-змінної вправи [11]. Етап закріплення й удосконалення рухової дії характеризується органічним 
злиттям процесів удосконалення техніки рухових дій і виховання фізичних якостей, що забезпечують 
максимальну ефективність дії [5]. 

Для того, щоб успішно діяти в рукопашній сутичці проти одного або декількох злочинців, співробітники 
міліції повинні досконало володіти великим арсеналом прийомів і дій [6]. До них відносять: захист від ударів, 
кидки й больові прийоми, прийоми обеззброювання, звільнення від захоплень і обхватів, затримання, 
зв'язування, обшук і конвоювання, прийоми взаємодопомоги.  

У процесі навчальних занять викладач вирішує три головні завдання: навчання й удосконалення техніки 
рухової дії; розвиток фізичних якостей; формування здатності управляти вольовими якостями [2]. Ці завдання 
вирішуються в єдності та взаємозв'язку, але ми схильні вважати навчання діям найбільш важливим з них. На 
нашу думку, це обумовлено наступною причиною -  навчання у всіх випадках йде попереду рішення інших 
завдань. 

Успішність навчання руховим діям залежить від сформованої мети, чіткого усвідомлення рухових 
завдань, регулювання емоційного стану. Для оволодіння складно координованими руховими діями потрібний 
тривалий час, але навіть короткочасна перерва приводить до втрати кинестетичної чутливості, зниження 
сприйняття середовища дії. 

Дотримання раціональної послідовності навчання спортивної техніки ґрунтується на визнанні 
систематичності як основоположної умови успішної діяльності людини. Необхідно виділити такі рухи, від яких 
більшою мірою залежить ефективність дії, що вивчається. Ці частини, фази або елементи фахівці [5, 16] 
називають основою рухів. 

Навчання рухам не завжди ведеться в порядку розгортання даної рухової дії (від початку до кінця) і не 
від простого до складного, а, як правило, навпаки, - від важкого до легкого [11]. Взаємовплив умінь, що 
вивчаються, і навиків, фізичних якостей, що розвиваються, отримав найменування “перенесення” . Це явище 
базується на пам'яті рухів і дає можливість швидше освоювати новий учбовий матеріал, вирішувати теоретичні 
і практичні завдання. 

Позитивне перенесення навиків спостерігається тільки в схожих по структурі діях і зазвичай з 
складніших рухів на прості, ніж навпаки. Негативне перенесення рухових навиків виявляється в тих випадках, 
коли важко диференціювати окремі елементи рухів в техніці різних вправі . При оволодінні навиками, що 
мають схожі, але до певної міри конкуруючі риси, доцільно спочатку навчати одному руху, а потім іншому. 
Якщо між технікою виконання різних вправ немає конкуруючих елементів, то їх одночасне вивчення може дати 
позитивні результати. Перенесення навику слід розглядати і оцінювати не тільки на користь виявлення 
послідовності навчання техніці різних вправ, але і з позицій рухових дій, яким людина оволоділа у минулому. 



За  даними А.А. Тер-Ованесяна, І.А. Тер-Ованесяна [16], забезпечення технічної підготовленості 
спортсмена досягається насилу, чим оволодіння навиками в інших видах рухової діяльності. Навіть у 
висококваліфікованих спортсменів більшість спроб не вдаються так, як це хотіло б їм. 

Помилки, що допускаються у виконанні рухів, залежно від впливу на рішення рухових завдань діляться 
на основних, типових і приватних, а їх причини можуть бути розділені на біомеханічні, морфологічні і фізичні, 
спортивно-педагогічні і психопедагогічні, такі, що викликаються умовами середовища дії. 

Навчання спортивній техніці й розвиток фізичних якостей - взаємозалежні сторони підготовки 
спортсменів [1]. Структура рухів - це зовнішнє відображення рухових якостей, що проявляються, а рівень їх 
розвитку впливає на структурні особливості виконуваних рухів. Залежно від завдань і етапу занять, рівня 
підготовленості та стану того, кого навчають, необхідно дотримувати певного співвідношення між часом, що 
відводиться для оволодіння технікою, і часом – для розвитку відповідних рухових якостей [ 12]. 

Для підвищення якості техніки оволодіння спортивними вправами доведена доцільність розвитку сили 
[13]. І. П. Ратов [15] відзначає, що дана фізична якість повинне розвиватися залежно від структури спортивної 
вправи. 

Встановлено, що розвиток витривалості обумовлює успішність оволодіння технікою рухів, дозволяє 
зберегти стабільну структуру рухових дій [9] . Виявлено дані, що підтверджують значення швидкості 
пересування як фактора, що визначає успішність технічних впливів у спорті [14]. 

Висновки: 
1. Процес формування рухових навичок має певну етапність. 
2. Сформовані навички в стандартних умовах мало ефективні в професійній діяльності. 
3. Сполучений розвиток фізичних якостей і підвищення технічної майстерності – важливі й необхідні умови 

успішної підготовки правоохоронців. 
Перспективи подальшого дослідження полягають в розробці та науковому обґрунтуванні ефективної 

методики навчання та удосконалення техніки виконання прийомів самозахисту в умовах службової діяльності 
правоохоронців.  
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