
Тема уроку: Самозахист від ножа. 

Мета уроку: ознайомити учнів із прийомами захисту від нападу з 

ножем; вивчити прийоми захисту від ударів ножем; ознайомити із правилами 

володіння ножем та способами захвату ножа; вивчення ситуацій та прийняття 

рішень при захисті від ножа та ударів ножа; узагальнити та систематизувати 

знання про прийоми та кидки; роз’яснити учням правила поведінки та 

безпеки життєдіяльності при виконанні вправ на нестандартному 

спортивному обладнанні; перевірити фізичну підготовку юнаків; 

удосконалити уміння, навички та фізичні якості учнів - силу, стійкість до 

перенавантажень, загальну та швидкісну витривалість; розвивати морально-

бойові якості - витримку, сміливість, вибір найбільш раціонального способу 

захисту від ударів ножем; виховувати рішучість, ініціативність, впевненість у 

своїх силах. 

КМЗ: муляжі ножів. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Місце проведення: спортивна зала ліцею. 

Форма проведення: практичне заняття. 

Методи проведення: розповідь, пояснення, показ, демонстрація, 

тренування. 

Хід уроку 

І. Організаційний етап. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

На минулому уроці і ми з вами вивчили тему «Бій з використанням 

ножа». Сьогодні приступимо до вивчення нової теми, але спочатку, давайте 

трохи згадаємо основні моменти минулої теми. Дайте відповіді на питання: 

1. Які ви знаєте правила володіння ножем? 

2. Які ви знаєте бойові стійки з ножем? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. 



План 

1. Якщо ніж в руці. 

2. Проти ворога з ножем. 

3. Захищатися від ударів ножем. 

4. Зброя в боковій кишені. 

5. Захоплення збройної руки. 

Ніж найчастіше є причиною насильницької смерті, причому як правило 

це не звичайний кухонний ніж із сусіднього універмагу. Удар без замаху 

наноситься приблизно за 0,4 секунди, удар з замахом - за 0,55 секунди. Удар 

ножем майже невловимий для ока. Тому кращий порятунок від ножа - 

триматися від нього на достатній дистанції. Якщо це неможливо, потрібно 

максимально зменшити власну поверхню: прикрийте серце (книгою, 

стільцем - що попадеться), станьте боком. Киньте в противника що-небудь 

важке, тикніть йому в очі, вдарте в пах, спробуйте вибити ніж ногою. 

1. Якщо ніж в руці. Не йдіть від удару ножем назад прямо по лінії 

атаки, а намагайтеся піти назад і в сторону, краще в ліву (якщо ніж в руці у 

правші). І корпус відхиляйте не назад, а в сторону, інакше противнику 

простіше дотягнутися. Не рухайтеся по прямим, а користуйтеся круговими 

рухами: так в вас складніше потрапити і вище ймовірність, що удар вийде 

ковзаючим. Візьміть на замітку: напад на охоронця і часового знаючі люди 

постараються провести ззаду і справа: розвернутися і відобразити атаку 

найважче. Найімовірніше, що той, хто підкрався ззаду (противник) вдарить 

ножем в праве плече або праве стегно; якщо ваша смерть не входить в його 

плани. Однак прагнучи вас знищити, противник не стане церемонитися: 

схопить ззаду за волосся або очі і «різане» по шиї. Не врятують ні каска, ні 

бронежилет. 

2. Проти ворога з ножем. Подібно больовим (задушливим) 

прийомам, способи дій проти ворога з ножем в руці в різних школах 

єдиноборств різняться. Попередньо відзначте для себе наступні моменти: 

найбільш небезпечні удари ножа в горло, шию, серце, ключицю, живіт і 



внутрішні поверхні рук і ніг, де розташовані великі кровоносні судини. 

Захист від ножа повинна виключати уколи і порізи; найбільш небезпечно 

підставляти при захисті передпліччя, коли клинок звернений до вашої руки, - 

тут противник може використати проти вас не колючий, а ріжучий удар. 

Найбільш безпечні захисту - коли клинок направлений в сторону від 

підставляється вами руки. З больових прийомів намагайтеся використовувати 

важелі руки всередину і назовні - вони ефективні і відносно безпечні. При 

цьому ви захоплюєте кисть і зап'ясті озброєної руки, завдяки чому клинок 

опиняється під вашим контролем. 

Враховуйте розмір ножа і те, як затиснутий ніж в руці супротивника - 

від великого пальця, від мізинця або від великого і вказівного пальців; в 

залежності від цього противнику зручно наносити удар в різних напрямках - 

згори-вниз, знизу-вгору, з розмаху збоку і так далі. Якщо ніж схоплений для 

замаху зверху-вниз, знизу-вгору їм вдарити майже неможливо. І навпаки, при 

хваті для удару знизу-вгору не можна вдарити зверху-вниз. 

3. Захищатися від ударів ножем. Можна захищатися від ударів 

ножем як з відповідними контрударами (переважно ногою по збройної руці 

або стоячої попереду нозі), так і з відповідними больовими прийомами (їх 

застосування доцільно, коли противник не дуже сильний, або вже 

травмований вами, або вам не вистачає місця для маневрування ). Якщо ви 

обеззброїли противника, але він продовжує активно чинити опір, не 

намагайтеся підняти ніж з землі, а відкиньте подалі ногою. 

 

Рис. 1. 

Намагайтеся діяти на випередження, припиняючи спроби противника 

дістати ніж (або пістолет!). Для цього використовуйте попереджувальні і 

відволікаючі дії. Урізноманітніть силові дії киданням в обличчя 

супротивника предметів (піску, землі), намагайтеся відвернути фразами «О, а 



це хто ще?», «Гей, що в тебе з ногою?». Іноді не заважає просто плюнути в 

обличчя. Якщо противник лізе за зброєю у внутрішню кишеню, вдарте його 

ногою знизу по передпліччю руки, яка намагається озброїтися. Або візьміть 

однією своєю рукою це передпліччя і вдарте іншою рукою в очі (рис. 1). 

Варіант: притисніть своїм корпусом до супротивника його ж руку, що 

тягнеться за пазуху, і різко перекиньте в іншу сторону обхватом за шию (рис. 

2). Ще варіант: захопіть ту ж руку противника, а інший своєю рукою - його 

плече; одночасно бийте коліном в пах, а слідом у підйом стопи (рис. 3). 

 

Рис. 2.                   Рис. 3. 

4. Зброя в боковій кишені. Противник сунув туди руку. Вдарте 

ногою збоку по ній крізь кишеню (рис. 4). Або візьміть цю руку противника 

за зап'ястя і плече і «насадіть» його пах на своє коліно (рис. 5). 

 

Рис. 4.                   Рис. 5. 

Замість ударів іноді корисно застосувати попереджуючий больовий 

прийом. Серія на рис. 6 являє набір дій проти супротивника, що намагається 

витягти зброю з внутрішньої кишені куртки. 

 

Рис. 6. 

Візьміть кисть обома руками, вдарте одночасно ногою в пах, проведіть 

важіль руки назовні, завершіть обеззброєння поваленого супротивника, 



загніть його руку за спину і блокуйте стегнами. Якщо противник все ж зумів 

вихопити ніж, але ще не перейшов до атаки, а знаходиться в бойовій стійці, 

наносьте попереджувальні удари ногами по ногах і по руках (рис. 7), 

пам'ятаючи про те, що удар по збройній руці наноситься не з боку леза . 

 

Рис. 7. 

Якщо противник знаходиться на ближній дистанції, нанесіть подвійний 

удар підставами долонь збоку по зовнішній стороні збройного кулака і 

внутрішній стороні передпліччя (рис. 8). 

 

Рис. 8. 

Якщо противник намагається взяти ніж зі столу, однією рукою 

утримаєте руку, яка тягнеться до ножа, а інший схопіть його за волосся і 

вдарте обличчям об стіл, другою рукою по шиї або в очі (рис. 9). 

 

Рис. 9. 

Варіант: другою рукою схопите пляшку або стілець і нанесіть удар по 

голові(рис. 10). 

 

Рис. 10. 



Або перекиньте на противника стіл (рис. 11). 

 

Рис. 11. 

Якщо противник намагається підняти зброю з підлоги, наступіть йому 

на кисть, а потім або вдарте знизу ногою в голову, або проведіть задушливе 

захоплення (рис. 12). 

 

Рис. 12. 

Як діяти, якщо ви спізнилися з попередженням і противник все ж 

кинувся в атаку? Припустимо, він намагається вдарити вас зверху-вниз, 

тримаючи ніж так, що ближче до клинку знаходиться мізинець (тобто 

зворотним хватом). Ваша безпека полягає в відскоку з отбивом збройної руки 

різнойменною рукою (передпліччям або долонею) вниз і назовні. Контратака 

- удар ногою знизу і рукою прямо в голову (рис. 13). 

 

Рис.13.                    Рис.14. 

Інша версія контратаки - охоронець наносить з кроком вперед бічний 

удар в голову (рис. 14). Не міняючи хват ножа, противник намагається 

вдарити вас з розмаху. Ваша безпека полягає у відході назовні і захоплення 

збройної руки. Контратака: нога, відставлена тому, б'є в живіт коліном або 

носком ступні (рис. 15). 

 

Рис. 15. 



Противник тримає тепер ніж від великого і вказівного пальців (схоже на 

те, як тримають ніж при нарізці продуктів на дощечці, тобто прямим хватом). 

Він атакує вас стусаном у верхньому або середньому рівні. Підіть назовні з 

отбивом передпліччям або долонею різнойменної руки всередину. Іншою 

рукою вдарте в підборіддя або підребер'є (рис. 16). 

 

Рис. 16. 

Людина при атаці прямим ударом в нижній рівень захиститеся відходом 

всередину з отбивом опущеним передпліччям різнойменної руки назовні. 

Ваша контратака: з кроком іншою рукою прямий або бічний удар в голову 

(рис. 17). 

 

Рис. 17.                  Рис. 18. 

При атаці прямим ударом в нижній рівень захист здійснюється родом 

назовні з отбивом опущеним передпліччям різнойменної руки всередину 

(рис. 18). У контратаці нанесіть іншою рукою прямий удар в голову. Інший 

варіант захисту - відбивши опущеним передпліччям різнойменної руки 

назовні і бічний удар іншою рукою (з кроком) в голову. При атаці боковим 

ріжучим ударом у верхній або середній рівень з півкроком підставте 

передпліччя різнойменної руки в сторону, а іншою рукою проведіть прямий 

удар в сонячне сплетіння. При ріжучому ударі в верхньому або середньому 

рівні навідліг захопіть збройну руку (підставка передпліч) і нанесіть удар 

задньою ногою в пах або сонячне сплетіння (рис. 19). 



 

Рис. 19. 

Хват ножа - від великого пальця. Противник атакує бічним ударом у 

верхній або середній рівень. Варіант захисту: захоплення передпліччя 

збройної руки передпліччям власної різнойменної руки. Контратаку можна 

провести боковим ударом ліктем у підборіддя (рис. 20), можна доповнити 

цей удар задньою підніжкою (рис. 21. 

 

Рис. 20.       Рис. 21. 

Атака ударом знизу або знизу і збоку передбачає захист відскоком з 

ударом ногою. Захиститися можна також відходом назовні з отбивом 

опущеним передпліччям різнойменної руки всередину і вгору; удар при 

цьому наноситься задньою ногою знизу або іншою рукою прямо в підребер'є. 

Третій варіант захисту в цій ситуації - підставка різнойменного передпліччя 

вниз в сторону з відведенням збройної руки назовні і відповіддю іншою 

рукою в сонячне сплетіння. 

5. Захоплення збройної руки. На самому початку нападу з ножем 

захоплення збройної руки краще виконати «вилкою» з підходом до 

супротивника впритул. При цьому швидкість руки противника ще порівняно 

низька, а клинок знаходиться в менш небезпечному положенні по 

відношенню до захоплюючої руці. При атаці на вас зверху (зверху і збоку) з 

хватом ножа від мізинця захопіть збройну руку «вилкою» і дайте відповідь 

ударом ноги з одночасним важелем руки всередину. Далі - обеззброюючи, 

загинайте руку за спину (рис. 22). 



 

Рис. 22. 

При атаці прямим ударом в нижній рівень підіть назовні з отбивом 

опущеним передпліччям різнойменної руки всередину І захопленням кисті; 

потім проведіть удар ногою з важелем руки назовні і обеззброєння (рис. 23). 

 

Рис. 23. 

При хваті ножа від великого пальця і атаці ударом знизу або збоку в 

нижній рівень захопіть збройну руку «вилкою» з ударом ногою; проведіть 

важіль ліктя через передпліччя. У тісному приміщенні, а також якщо вас з 

противником поділяє стіл або напад відбувається у стіни, використовують 

вибивання ножа ударом об тверду поверхню. Захистіть себе від удару зверху 

(зверху-збоку) захопленням «вилкою». Потім дайте відповідь рухом як при 

важелі всередину. Швидко змінивши напрямок руху на протилежний, вдарте 

збройну кисть тильною стороною об стіну, стіл або коліно (рис. 24). Якщо 

удар наноситься знизу, зробіть захоплення «вилкою» і почніть рух по дузі 

всередину. Швидко змінивши напрямок руху, вдарте тильною поверхнею 

кисті об стіну або коліно. 

 

Рис. 24. 

Іноді від ножа захищаються одягом. Предметами одягу можна блокувати 

удари і наносити удари. Ще більш ефективний захист предметами меблів і 

підручними засобами. Відточите до автоматизму кілька власних зв'язок з 

двох-трьох ударів і больових прийомів проти противника з ножем; вам це 



стане в нагоді і тоді, коли противник спробує використовувати підручні 

засоби - пляшки, цвяхи, цеглу ... 

V. Закріплення вивченого матеріалу. 

Ситуація: противник загрожує ударом в живіт ножем. 

Рішення: той, хто захищається робить крок назад і одночасно 

розвертається в напрямку відкрокує корпусом, прихвачуючи кисть 

противника, що утримує ніж і зап'ястям прижимає до себе (рис. 25.а). Далі 

людина, яка захищається відкроковує вже лівою ногою і витягує озброєну 

руку з її скручуванням на себе-вліво-вниз. Противник, підкорюючись 

больовій дії, підкорюється діям (рис.25 б-в ). Людина, яка захищається, 

присідає в заданому напрямку на необхідний рівень і противник падає на 

спину (рис. 25 г).  

Фінал: той, хто захищався забирає ніж і приймає рішення на подальші 

дії (рис. 25. д). 

 

 

VI. Підбиття підсумків уроку. Вказати на якість і помилки при 

засвоєння матеріалу, відмітити кращих, дати завдання на самопідготовку, 

відповісти на питання по темі уроку. 

VII. Домашнє завдання: опрацювати відповідний матеріал у 

підручнику. 


