
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заст. директора з навчально- 

виховної роботи 

_______________М.М. Корнієнко 

«06» вересня 2021р. 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

 Про проведення  Спартакіади серед студентів навчальних груп в 

Київському фаховому коледжі електронних приладів  

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

 
1. Подальше покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

серед студентської молоді коледжу. 

2. Виявлення кращих спортсменів для комплектації збірних команд коледжу з 

видів спорту. 

3. Популяризація фізичної культури і спорту, як засобу зміцнення здоров'я та 

підготовки молоді до високопродуктивної праці. 

4. Виконання нормативів Державного тестування.  

 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА 

УЧАСНИКИ 

 
1. Загальне керівництво з організації та проведення змагань покладається на 

організаційний комітет у складі:   
 Голова оргкомітету:     Явдик Олексій Віталійович,  

        керівник фізичного виховання КФКЕП. 

  

 Заступник голови оргкомітету:   Осипець Юрій Васильович, викладач   

                                                            фізичного виховання КФКЕП.    

Члени оргкомітету: 

      Викладачі фізичного виховання КФКЕП: 

- Доценко Евгеній Костянтинович;   

- Турченко Світлана Вікторівна;      

- Дерманська Тетяна Євгеніївна.  

 

2. Дату, місце і графік проведення змагань визначає  організаційний комітет. До 

змагань допускаються студенти основної медичної групи, які навчаються в коледжі і 

можуть прийняти участь у відповідних видах спорту. Група може виставити лише 



одну команду, при цьому чоловічу збірну можуть доповнювати дівчата з тієї ж 

групи, але не навпаки.  

 

ІІІ. ПРОГРАМА, СКЛАД КОМАНД, ТЕРМІН І УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ЗАЛІК 

 
 Всі змагання проводяться згідно з діючими правилами після занять. 

Проведення змагань відбувається згідно жеребкування за Олімпійським принципом 

(playoff), тобто, якщо команда одержує поразку, то вона вибуває із боротьби за 

трофей. 

  В загальнокомандний залік кожної групи ідуть результати з усіх видів змагань, 

затверджених у Календарі. Нарахування очок проводиться за принципом:                                

        -  перемога (2 очки); 

- поразка   (1 очко);  

- неявка     (0 очок); 

відповідно до турнірної таблиці (шахівка). Тобто, кожна група набирає певну 

кількість очок з п’яти видів спорту; за кількістю перемог та поразок виводиться 

рейтинг кожної групи та визначається місце у загальній таблиці за найбільшою 

сумою очок. Таким чином, за порядком вибування, формується 8-м команд, які у  

Спартакіаді - складають Першість коледжу.     

 Окрім основних п’яти видів спорту, за якими виводиться місце групи, існує два 

додаткових види спорту в яких команди беруть участь за бажанням, що додає 

учасникам Спартакіади додаткові бали.    

  

ІV.  ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться з 5-ти видів спорту. 

1. Баскетбол (стрітбол 3х3); 

2. Волейбол; 

3. Мині-футбол; 

4. Настільний теніс; 

5. Шахи.  

 

Види змагань, які не включені до командного заліку. 

6. Стрільба; 

7. Пауерліфтинг. 

 

V.  НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможець та призери Спартакіади у загальнокомандному заліку 

нагороджуються грамотами та цінними подарунками (за наявності коштів). 

Нагородження проводиться адміністрацією коледжу на урочистому закритті 

Спартакіади. 



VІ.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ПРОГРАМИ 

1. Баскетбол (стрітбол 3х3). 

Змагання проводяться відповідно Офіційних Правил баскетболу ФІБА.  

Склад команди – 6 гравців.  

Тривалість гри – 6 хвилин чистого часу або до 11 очок. 

Наведені нижче правила класифікації застосовують як для матчів у підгрупах, 

так і для остаточного підсумку змагань. Якщо команди рівні за першим показником, 

використовують наступний показник, і т.д.: 

 більша кількість перемог; 

 особистих зустрічей (беруть до уваги тільки перемоги та поразки,   

і застосовують цей показник тільки для визначення місць у підгрупах); 

 більша кількість закинутих м’ячів. 

Якщо команди все ще рівні після того, як ці показники були застосовані, 

перевагу має команда (-ди) з найвищим командним рейтингом (сума рейтингових 

очок трьох кращих гравців команди, що вони її мали до початку змагань). 

2. Волейбол. 

Змагання проводяться відповідно до Офіційних волейбольних правил, 

схвалених ХХVII Світовим конгресом ФІВБ. Змагання проводяться з 3-х партій. 

Партія виграється командою, яка першою набирає 25 очок із перевагою мінімум в 2 

очка. У випадку рівного рахунку (14:14) гра продовжується до досягнення переваги 

в 2 очка.  

Склад команди – 6 чоловік. 

За однакової кількості очок у двох і більше команд місця визначаються: 

 за результатом особистої зустрічі; 

 за кількістю перемог в результаті змагань; 

 у випадку рівності у трьох команд по відношенню виграних та програних 

партій. 

 

3. Міні-футбол. 

Ігри проводяться відповідно Регламенту.  

Склад команди 7 гравців. 

Тривалість гри – 2 тайми по 20 хв. (загальний час), перерва між таймами – 10 

хв. Дозволяється заміна всіх гравців у грі, а також зворотна заміна.  

У випадку неявки команди їй зараховується поразка з рахунком 0:5. За 

однакової кількості очок у двох команд переможець визначається: 

 за результатом особистої зустрічі; 

 за більшою кількістю перемог; 



 за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх. 

 

4. Теніс настільний. 

Змагання проводяться у командній першості у підгрупах за коловою 

системою, відповідно Правил проведення змагань.  

Склад команди – 3 гравця.   

Гра складається з 3-х партій, до 11 очок кожна. Команда перемагає  у разі 

надбання нею 2-х перемог. 

Переможець визначається за сумою набраних очок. За перемогу – 3 очки, 

поразку – 1 очко. 

 

5. Шахи. 

Змагання проводяться у командній першості у підгрупах  за коловою 

системою відповідно Правил проведення змагань.  

Склад команди – 5 гравців.  

На партію витрачається 15 хвилин на кожного учасника. Місце команди 

визначається за кількістю набраних очок (перемога – 1 очко, нічия – 0,5 очка, 

поразка та неявка – 0 очок). 

Переможець турніру визначається за кількістю набраних очок. За однакової 

кількості очок у двох чи більше команд переможець визначається: 

 за результатом особистої зустрічі; 

 за сумою очок набраних усіма учасниками команди за всі тури. 

 

6. Стрільба. 

Склад команди змішаний – не більше 10 осіб.  Переможець визначається за 

кількістю набраних очок. До командного заліку включаються 5 кращих результатів. 

Стрільба з малокаліберної гвинтівки, 25м. 

 

7. Пауерліфтинг. 

Змагання проводяться у особистій першості згідно Міжнародних правил 

змагань з пауерліфтингу.  

Склад команди – до 3 спортсменів.   

Абсолютний результат спортсмена розраховується за формулою Рэйдена 

(Raiden). 

 

 

Керівник фізичного виховання                               О.В. Явдик 

 

 

_____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________ 

номер групи 

 

ЗАЯВКА 

 

на участь у Спартакіаді серед студентів навчальних груп 

 Київського фахового коледжу електронних 

 приладів  

з ________________________________________ 

 

«____»________________ 20__ р. 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Рік 

народж. 

Вид спорту Розряд Віза 

лікаря 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Перелічені в списку особи пройшли належне тренування 

і до змагань підготовлені. 

 

Допускається до участі у змаганні ___ чоловік. 

 

 

Лікар        ________________ 

         /підпис/ 

Керівник фіз. виховання    ________________ 

         /підпис/ 

                                                      



ГРАФІК 

 Спартакіади серед студентів навчальних груп 

 Київського фахового коледжу електронних 

 приладів на __________навч. рік 

 

 

№ 

п/

п 

Вид спорту 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Головний суддя 

змагань 

1. 
Баскетбол 

(стрітбол 3х3)  
 Велика зала Явдик О. В. 

2. 
Теніс 

настільний  
 Гуртожиток Дерманська Т.Є. 

3. Шахи  Велика зала Осипець Ю.В. 

4. Волейбол  Велика зала 
Доценко Є.К. 

 

5. Міні-футбол  
Спорт-й 

майданчик 

Доценко Є.К. 

 

6. Стрільба  Тир Явдик О.В. 

7. Пауерліфтинг  
Тренажерна 

зала 
Явдик О.В. 

 

     

 

Керівник фізичного виховання                               О.В. Явдик 

                           

 

 

        


