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Постановка проблеми. В сучасних умовах перехідного періоду 

нашої країни до цивілізованої соціально розвиненої держави на зразок 
тих, що є членами Євросоюзу, безпека людини потребує самостійного 
клопоту. Тобто недостатній захист населення силовими службами, 
вимагає від людей вміти захищатися від хуліганських нападів та вчасно 
реагувати на різноманітні позаштатні ситуації. Для того, щоб дати відсіч 
та запобігти небажаним наслідкам, необов’язково постійно мати з 
собою холодну зброю або інші засоби самозахисту, досить володіти 
основними навичками самооборони, прийоми якої формуються з 
техніки різних доступних для опанування видів східних єдиноборств. 
Розкриття даних систем, що найбільш поширені у нашій країні та прості 
у оволодінні технічними приймами саме для жінок, потребує детального 
аналізу, а тому обрана тема дослідження є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні літературні 
джерела розкривають різні системи самозахисту [2,8,10,12,14], бойові 
мистецтва [1,3,6], види спортивних єдиноборств [5,7,11,13,15]. Проте 
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проблемам організації занять бойовими єдиноборствами з жінками та 
навчанню їх елементам самооборони присвячені лише деякі праці [4,9]. 
У даному дослідженні робиться спроба аналізу особливостей 
формування навичок самооборони у жінок за допомогою базових 
приймів техніки різних видів східних єдиноборств. 

Мета дослідження. Проаналізувати окремі види східних 
єдиноборств, що створені стародавніми майстрами – жінками та 
виявити особливості формування навичок самооборони за допомогою 
використовуваних базових приймів техніки. 

Викладення основного матеріалу. Історія східних єдиноборств 
тісно пов’язана з релігією та духовністю. Досягти гармонії душі й тіла, 
отримати оздоровчий ефект, навчитись навикам самозахисту – посильне 
завдання кожної людини. Сьогодні в світі існує більш ніж півтори 
тисячі різновидів бойових мистецтв, вік деяких обчислюється 
тисячоліттями. Вивчають і практикують їх мільйони людей у всьому 
світі. Секрет їх довголіття полягає, по – перше, в духовності адже 
практика бойових мистецтв не можлива без тренування свідомості, що 
дозволяє людині досягти гармонійного стану душі, по – друге, в 
сильному оздоровчому ефекті, по – третє, в мистецтві самооборони. 
Деякі види східних єдиноборств найоптимальніші саме для жінок, бо 
створені або модернізовані жінками-майстрами та доступні сьогодні 
широким верствам населення прекрасної половини людства. Ці види 
єдиноборств вдосконалюють наступні жіночі якості: витонченість, 
плавність, економічність, раціональність, хитрість і красу та ін. 
Розглянемо деякі різновиди східних бойових мистецтв нижче. 

Він чун. За однією з легенд цей стиль бойового мистецтва 
винайшла дівчина з ім’ям Нг Муі. Приблизно триста років тому в 
китайській провінції керував жорстокий тиран, що задумав взяти її в 
дружини. Дівчина не бажала цього, попросивши три місяці на роздуми, 
відправилася в гори, де навчалася бойовому мистецтву в монахині-
самітниці Йім Він Чун. Після цього періоду тренувань, перемігши 
тирана в бою, вона дала новому стилю ім’я своєї наставниці – Він Чун, 
що в перекладі означає „Квітуча весна”. Є й інші легенди, але, так чи 
інакше, стиль він чун на сьогоднішній день – один із самих популярних 
стилів жіночої самооборони в світі. Цей стиль відрізняється швидкістю, 
раціональністю й точністю рухів. Він чун ще називають „заняттям для 
ледачих”, тобто для тих, хто не любить робити нічого зайвого. У він чун 
немає широких замахів, що так ефектно виглядають у кіно. Секрет 
нищівного удару він чун криється не у фізичній силі, а у внутрішній 
енергії, що у жінок анітрохи не менше, ніж у чоловіків. Він чун також 
ефективний і тим, що може бути використаний у невеликому просторі. 
Наприклад, у ліфті – у випадку несподіваного нападу. Бій із 
застосуванням приймів системи він чун дуже реальний, ефективний і 
закінчується, як правило, за кілька секунд. На вищому рівні розвитку 
майстер він чун може наносити до десяти ударів у секунду. А взагалі, 
існують дані [8], що при заняттях внутрішніми стилями ушу (а він чун 
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відноситься саме до таких), змінюється настрій людини й неприємні й 
небезпечні ситуації просто перестають виникати в житті. У такий спосіб 
він чун є ідеальною школою для жінок, стурбованих проблемою 
самооборони. 

Тайцзи цюань. Відповідно до легенди, приблизно біля двох тисяч 
років тому китайський чернець з ім’ям Чжан Сань Фен побачив, як 
бореться журавель зі змією. Змія плавно вислизала й атакувала, 
ритмічно ухиляючись вліво й вправо, журавель граціозно злітав і 
приземлявся, прагнучи пригорнути змію до землі або підкинути нагору. 
Побачивши це, Чжан Сань Фен усвідомив, що боротьба – це красиве 
дійство й створив військове мистецтво, що потім одержало назву тайцзи 
цюань, яке в перекладі з китайської мови означає „кулак великої межі”. 
Рухи в тайцзи повільні й дуже гармонічні. З боку вони можуть здатися 
незвичайним, мудрим танцем. Причому людина непосвячена може 
подумати, що цей „танець” довільний і виконати щось подібне може 
кожен бажаючий. І, звичайно ж, буде сильно помилятися, тому що 
форми тайцзи цюань повинні виконуватися обов’язково правильно, так 
само, наприклад, як і йоговські асани. Тому тайцзи цюань також 
називають ще китайською йогою. Під час виконання будь-яких форм 
китайської гімнастики за даними [8], життєва енергія, що називається 
„ци”, рухається у невидимих енергетичних меридіанах, приводячи весь 
організм людини у гармонічний стан. Правильні рухи сприяють 
регуляції подиху, звільняють людину від нав’язливих і непотрібних 
думок. У тайцзи безліч вправ, кожна з яких має цікаві назви: „Схід 
сонця”, „ Журавель розправляє крила”, „ Красуня розкриває віяло”, „ Змія 
повзе в траві”, „ Золотий півень на заборі”... Регулярне виконання навіть 
двох-трьох вправ дає відчутні результати. Але для значного впливу на 
організм, рекомендується виконувати розширену програму, що 
складається з десяти-п’ятнадцяти рухів тривалістю від десяти до сорока 
хвилин. 

Айкідо. Відносно молоде бойове мистецтво, що з’явилося в Японії 
приблизно п’ятдесят років тому, як і тайцзи цюань та він чун, айкідо 
відноситься до внутрішніх або „м’яких” стилів бойових мистецтв. В 
основі його принципів закладено піддатливість, нейтралізацію сили 
супротивника й контроль його рухів. Так само, як й у тайцзи, для 
розуміння айкідо використовується образ води, що, з одного боку, м’яка 
й податлива та легко обгинає перешкоди, а з іншого боку – має 
величезну нищівну силу й здатна розбити гранітні стіни. За своєю суттю 
жінка може фізіологічно виконувати короткочасні зусилля й успішно 
переборювати переважаючу силу. На сьогодні за даними [2] айкідо – 
одна з найпоширеніших оздоровчо-бойових систем у світі. 

Карате. За висновками багатьох авторів [1, 5, 9-11] контактні 
види карате, безумовно, більше підходять для чоловіків. Але й у цих 
видах знаходять себе деякі мужні жінки, опановуючи дане бойове 
мистецтво. Проте у безконтактних видах, що в основному складають 
версії шотокан карате, чисельність жінок значно більша. 
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Таеквондо. Незважаючи на всі складності технічних прийомів, 
корейський вид єдиноборств таеквондо вважається дуже корисним для 
зміцнення здоров’я й прекрасною системою самооборони. Відповідно 
до статистики із всіх членів всесвітньої федерації таеквондо [7], одна 
третина людей, що займаються – жінки. Таеквондо приваблює 
прекрасну половину людства, бо це й шейпинг, і аеробіка, і акробатика, 
і силова підготовка. Але контактні спаринги, що проводять навіть на 
тренувальних заняттях, можуть привести до розтягувань й забитих 
місць, проте чисельність жінок в групі не зменшується, а навпаки 
зростає. 

Дзюдо. Своїм походженням дзюдо зобов’язано багатовіковій 
традиції рукопашного бою, що культивуються в різних школах джиу-
джитсу [2]. Заняття слабкої статі єдиноборством було очевидним 
порушенням японських традицій, тому вважалося, що жінка не може 
брати участь у змаганнях, тим більше боротися із чоловіками. Перші 
змагання Дзігоро Кано організував у своєму центральному залі – школі 
Кодокан. За даними автора [13] він часто повторював: „Якщо ви хочете 
по-справжньому зрозуміти дзюдо, спостерігайте як тренується жінка”. 
Але тривалий час у консервативній Японії офіційні чемпіонати країни 
серед жінок не проводилися. У свою чергу жіноче дзюдо стало першим 
видом жіночих єдиноборств, включених у програму олімпійських ігор. 
Вперше слабка половина людства продемонструвала, що не тільки 
одиниці, але й багато жінок здатні по – справжньому технічно боротися 
й змагатися на найвищому світовому рівні. За висновками багатьох 
авторів [2,3,13,15], заняття дзюдо розвивають силу, гнучкість, реакцію, 
впевненість у собі, виховують ефективні навички самооборони. 

Таким чином, процес підготовки з східних єдиноборств 
складається з вивчення прийомів самооборони, включаючи ударну 
техніку та кидки, звільнення від захватів, підготовку зі спарингами – 
двобої з партнерами, для підкріплення отриманих вмінь, а також 
навчання ефективному використанню підручних засобів. Тому заняття 
кожним з наведених видів єдиноборств допомагають жінці виховати 
навички захисту себе в різних ситуаціях, з урахуванням того, де це 
відбувається, – в замкнутому просторі або на вулиці, що робити при 
нападі декількох супротивників та ін. Психологічній підготовці також 
приділяється достатня увага, тому що в перші секунди нападу жінка 
може розгубиться, почати панікувати, втрачати впевненість у власних 
силах, а найчастіше просто не зможе вдарити іншу людину. 
Систематичні тренування сприяють виробленню в жінок адекватної 
оцінки власних сил та зникненню ілюзії непереможності. З огляду на всі 
ці аспекти, заняття плануються таким чином, щоб вивчати техніку 
самозахисту, розвивати не тільки силові якості, координацію, 
спритність, але й вміння приймати оптимальне рішення в екстремальній 
ситуації. Зміна обстановки й можливість зменшити агресію, що 
накопичилася за день, зроблять заняття з самооборони невід’ємною 
частиною життя сучасної жінки. Можливість організації тренувань для 
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жінки й дитини, вносить стабільність і впевненість за безпеку всіх 
членів родини й так само робить їх одним з елементів відпочинку й 
можливістю спільного проведення часу. Кваліфіковані наставники, які 
мають багатий досвід занять і викладання програм східних єдиноборств 
побудують процес навчання з урахуванням загального фізичного рівня 
підготовки, віку, зі зменшенням можливості одержання травм і 
заподіяння шкоди здоров’ю на заняттях. 

Висновки. Володіння базовими приймами обраних видів східних 
єдиноборств та самооборони, дозволяють фізично вдосконалитися, 
закріпити впевненість в собі, навчитися ефективно керувати своїми 
внутрішніми ресурсами у повсякденному житті та при виникненні 
екстремальних ситуацій. 

Перспективи подальшого дослідження у даному напрямку. 
Планується дослідження позитивного впливу оздоровчих занять 
окремих видів східних єдиноборств на організм людей різного віку та 
рівня підготовленості. 
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 Постановка проблеми. При підготовці бійців для спеціальних 
підрозділів МВС, СБУ та інших видів військ велика увага приділяється 
контактному рукопашному двобою без зброї, формуванню навичок 
ведення бою з вогнепальною зброєю, розвитку тактико – теоретичних і 
психологічних особливостей взаємодії. Поряд з давно розробленими 
вищезгаданими системами підготовки, не в повному обсязі 
розкриваються теоретико – практичні основи одного з найважливіших 
способів протидії, захисту й нападу як метання ножа. Тому розкриття в 
даному дослідженні доцільності навчання метанню ножа при підготовці 
бійців підрозділів спеціального призначення є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних 
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публікаціях широко висвітлені різноманітні проблеми спортивних 
бойових єдиноборств [1,7,12] та видів самозахисту прикладного 
характеру [11,13], особливості рукопашного бою з використанням зброї 
та проти озброєного супротивника [2-4,6,8-10,14,15] та ін. За останнє 
десятиліття різко зростає цікавість населення до холодної зброї взагалі й 
до ножа зокрема, тому у деяких сучасних публікаціях зустрічаються 
розкриття питань, пов’язаних як з технікою бойового метання, так і з 
ножами, призначеними для метання [5]. Але все ж недостатній рівень 
підготовки у цьому напрямку бійців підрозділів спеціального 
призначення викликає необхідність наукового доведення доцільності 
навчання метанню ножа. 

Мета дослідження. Довести доцільність навчання метанню ножа 
при підготовці бійців підрозділів спеціального призначення. 

Викладення основного матеріалу. Більшість командирів 
спеціальних підрозділів і майстрів різних бойових єдиноборств не 
проводять належну підготовку бійця – метальника. Найчастіше 
використання ножа для здійснення кидка розглядається як додаткова 
або другорядна дія в безвихідних ситуаціях. Але використання в бою 
метального бойового ножа не тільки необхідність, але й спосіб 
виживання. 

Для більш повного розуміння даного аспекту, необхідно глибше 
проаналізувати процес метання, вивчити наукові джерела й технічні 
особливості, розкрити визначення й основні поняття. За визначенням 
автора [5], ніж – це зброя ближнього бою, його основне призначення – 
поразка або знищення живої сили супротивника в рукопашній сутичці. 
У більшості випадків, бойовий ніж використовується для раптового й 
безшумного знищення супротивника. Будучи холодною зброєю, 
правильно підібраний і замаскований бойовий метальний ніж може бути 
ефективним засобом ведення бою як у безпосередній близькості із 
супротивником, так і на невеликій відстані від нього. Крім того, у ході 
інтенсивного й тривалого бою ніж, на якийсь час, може залишитися 
єдиною зброєю в руках бійця, який витратив весь боєкомплект. 
Зручність, легкість і швидкість за допомогою яких підготовлений боєць 
може виконувати поставлені завдання ставить бойовий ніж на провідне 
місце серед зброї миттєвого реагування, хоча й підготовка такого бійця 
вимагає кропіткого та довгого тренування в умовах наближених до 
екстремальних. 

Але знищення супротивника, це не єдине призначення бойового 
ножа, існують також обставини, у яких ніж може використовуватися 
для вирішення зовсім інших завдань. Наприклад: захоплення „язика”, 
затримка злочинця та ін. У цьому випадку, для нейтралізації опору, 
бойовий ніж застосовується як засіб керування діями затриманого. 
Таким чином, у ближньому бою й при проведенні спеціальних операцій 
область застосування бойового ножа досить широка: залежно від цілей і 
завдань бою, ніж використовується або, як засіб знищення 
супротивника, або, як засіб керування його діями. 
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Слід зазначити, що бойовий ніж не призначений спеціально для 
метання – із цією метою виготовляються особливі метальні засоби, що 
проектуються виключно для точних, сильних і далеких кидків, де 
враховується форма, розмір, вага, балансування та ін. Так як бойовий 
ніж призначений для ведення рукопашної сутички, недостатньо кинути 
його в ціль сильно й точно, треба ще й вміти управляти його польотом, 
у чому й полягає складність бойового метання. 

Завдання й мета, місце виконання кидка, а також спосіб – це вибір 
конкретного бійця, з урахуванням його індивідуальних й особистісних 
особливостей. Необхідне оволодіння даним вмінням, а при наступному 
вдосконалюванні й автоматизованій навичці є важливою ланкою у 
формуванні координаційних, тактичних і психологічних властивостей 
особистості. Наприклад, при виконанні завдання знищення 
супротивника на відстані бійцеві необхідно потрапити ножем з 
достатньою силою в дуже невеликі за площею ділянки тіла 
супротивника для поразки життєво важливих центрів. Але основна 
проблема метання полягає навіть не в точності, а в застосовуваній силі 
необхідній для того, щоб ніж простромив тіло супротивника. У польоті 
ніж обертається, і вміння зробити це обертання керованим – саме і є 
головною складністю метання. 

Крім завдань, що передбачають знищення супротивника, кидок 
ножа може бути використаний й у деяких інших випадках. Так, точний і 
сильний удар рукояткою або ножем „плашмя” легко зупинить, а може й 
зіб’є з ніг супротивника, який наближається або навіть намагається 
збігти. Можлива й ще більш травмуюча техніка метання, коли ніж, 
натикаючись на супротивника рукояткою або гардою, починає 
поводитися подібно кулі зі зміщеним центром тяжіння. У деяких 
випадках ніж, що потрапив в міліметрі від голови супротивника, може 
миттєво й повністю знищити агресію. У російській системі „беланг” ніж 
метають у супротивника озброєного вогнепальною зброєю з 
одночасним відходом з лінії пострілу. 

Іноді, ніж використовують для відволікання або, навпаки, 
залучення уваги. Наприклад, навіть звичайний замах убік супротивника 
може змусити його вкритися й надати, тим самим, бійцеві кілька 
безцінних митей для виходу із зони поразки. А точне влучення, 
наприклад, у металеву бочку або шибку з успіхом замінить постріл 
вартового, що піднімає підрозділ по тривозі. Не говорячи вже про 
спрацьовування сигналізації при ударі об автомобіль. 

Неважко уявити собі ситуації, у яких виконання бойового 
завдання залежить від того, чи вдасться вивести з ладу технічні засоби 
чи супротивника. Перерубати лінії електропостачання або зв’язку, 
вивести з ладу радіостанцію або навігаційні прилади, розбити лобове 
скло або прожектор, заклинити обертання механізму або авіаційної 
турбіни – все це й багато чого іншого можна зробити, якщо вдасться 
миттєвим кидком ножа, вразивши потрібну ціль. Засобами для 
виконання подібних дій є вправи з вдосконалювання техніки метання, 
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що сприяють формуванню навичок сприйняття, відчуття мети, 
закріплюють вміння оцінювати й підбирати дистанцію, а також 
застосовувати ніж нестандартним способом. 

Висновки. Сполучення бойових можливостей різних видів 
метання може суттєво підвищити ефективність дій воїна в ближньому 
бої. І якщо вміле володіння ножем у рукопашній сутичці характеризує 
найвищий ступінь майстерності професіонала, то метання в цьому 
випадку – вершина бойового мистецтва, тому доцільність навчання 
метанню ножа при підготовці бійців підрозділів спеціального 
призначення є необхідним компонентом, що розширює їхній техніко-
тактичний арсенал й підвищує імовірність успішного виконання 
поставленого завдання. 

Перспективи подальшого дослідження у даному напрямку. 
Планується дослідження доцільності застосування бійцями підрозділів 
спеціального призначення інших видів невогнепальної зброї у різних 
небезпечних ситуаціях, кліматичних й географічних умовах та детальне 
розкриття ефективних методик підготовки володіння нею. 
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Вступ. Найважливішим напрямом переорієнтації системи 

фізичного виховання населення України згідно Державної програми 
«Фізичне виховання – здоров’я нації» є розв’язання проблеми зміцнення 
здоров’я населення засобами фізичного виховання і спорту, створення 
умов для задоволення потреб кожного громадянина України, 
підвищення рівня здоров’я і фізичного розвитку, виховання у населення 
відповідних мотиваційних і поведінкових характеристик. 

У країні нині відсутня система соціально – економічного 
стимулювання здорового способу життя. Це призводить до складної 
ситуації зі станом фізичної підготовленості населення. Дослідження 
показують, що 36,4% учнів загальноосвітніх шкіл мають украй низький 
рівень фізичної підготовленості, 33,5% - нижче середнього, 22,6% - 
середній, 6,7% - вище за середній і лише 0,8% - високий, а 81,5% 
населення у віці 40-59 років мають низький і нижче середнього рівні 
фізичного розвитку. У людей більш старшого віку цей показник сягає 
98,1%. Це й не дивно, тому що тільки 6-8% дорослого населення мають 
необхідний для підтримки здоров’я обсяг рухової активності. 

Різко загострилася ситуація з палінням, алкоголізмом і вживанням 
наркотиків. Зокрема, у віковій групі 20-29 років тютюн уживають 60,5% 
чоловіків і 32% жінок; у віці 30-39 років відповідно 51 і 24%; 40-49 




