
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Кафедра стрільби та технічних видів спорту 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 
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________________Виноградський Б.А. 

“______”_______________20___ року 

 

 

 

ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ 

 

Спортивно-Педагогічне Вдосконалення  

для студентів І-V курсу факультету спорту 

денної форми навчання 

галузь знань:    0102 - «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

напрям підготовки: 6.010202 спорт (за видами) 

спеціальність: 7,8.01020201 спорт (за видами) 

факультет спорту 

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр 

 

 

 

 

 

Львів  

2015-2016 навчальний рік 



ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ 

І КУРС 

1. Участь у всіх загально університетських спортивно-масових заходах 

(пробіги, естафети тощо) – 10 балів. 

2. Участь у суддівстві трьох змагань і отримання звання – суддя з спорту – 15 

балів. 

3. Участь мінімум у чотирьох змаганнях – 20 балів. 

4. Покращення спортивного результату за рік – 20 балів: 

    - на оцінку «3» + 5 очок (згідно таблиці оцінки результатів) до результату, 

показаному на вступних іспитах; 

    - на оцінку «4» + 10 очок; 

    -  на оцінку «5» + 20 очок. 

5. Ведення щоденника тренування – 15 балів. 

6. Здача нормативів ЗФП і СВП – 20 балів. 

 

ІІ КУРС 

1. Участь у всіх загально університетських спортивно-масових заходах 

(пробіги, естафети тощо) – 10 балів. 

2. Участь в якості судді в суддівстві  чотирьох змагань – 15 балів. 

3. Участь у чотирьох змаганнях за календарний рік – 20 балів. 

4. Покращення спортивного результату за рік – 20 балів: 

    - на оцінку «3» + 10 очок (згідно таблиці оцінки результатів) до результату, 

показаному на вступних іспитах; 

    - на оцінку «4» + 15 очок; 

    -  на оцінку «5» + 20 очок. 

5. Ведення щоденника тренування – 15 балів. 

6. Здача нормативів ЗФП і СВП – 20 балів. 

 

ІІІ КУРС 



1. Участь у всіх загально університетських спортивно-масових заходах 

(пробіги, естафети тощо) – 10 балів. 

2. Участь в якості судді в суддівстві шести змагань – 15 балів. 

3. Участь мінімум у чотирьох змаганнях за календарний рік – 20 балів. 

4. Покращення спортивного результату за рік – 20 балів. 

    - на оцінку «3» + 15 очок (згідно таблиці оцінки результатів) до результату, 

показаному на вступних іспитах; 

    - на оцінку «4» + 20 очок; 

    -  на оцінку «5» + 25 очок. 

5. Ведення щоденника тренування – 15 балів. 

6. Здача нормативів ЗФП і СВП – 20 балів. 

 

ІV КУРС 

1. Участь у всіх загально університетських спортивно-масових заходах 

(пробіги, естафети тощо) – 10 балів. 

2. Участь в якості судді в суддівстві шести змагань – 15 балів. 

3. Участь мінімум у чотирьох змаганнях за календарний рік – 20 балів. 

4. Покращення спортивного результату за рік – 20 балів: 

    - на оцінку «3» + 20 очок (згідно таблиці оцінки результатів) до результату, 

показаному на вступних іспитах; 

    - на оцінку «4» + 25 очок; 

    -  на оцінку «5» + 30 очок. 

5. Ведення щоденника тренування – 15 балів. 

6. Здача нормативів ЗФП і СВП – 20 балів. 

                       

V КУРС 

1. Участь у всіх загально університетських спортивно-масових заходах 

(пробіги, естафети тощо) – 10 балів. 

2. Участь в якості судді в суддівстві шести змагань – 15 балів. 

3. Участь мінімум у чотирьох змаганнях за календарний рік – 20 балів. 



4. Покращення спортивного результату за рік – 20 балів: 

    - на оцінку «3» + 20 очок (згідно таблиці оцінки результатів) до результату, 

показаному на вступних іспитах; 

    - на оцінку «4» + 25 очок; 

    -  на оцінку «5» + 30 очок. 

5. Ведення щоденника тренування – 15 балів. 

6. Здача нормативів ЗФП і СВП – 20 балів. 

  

 Шкала оцінювання заліку 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

61-67 Е  

35-60 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 


