
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Кафедра стрільби та технічних видів спорту 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Завідувач кафедри СтаТВС 

________________Виноградський Б.А. 

“______”_______________20___ року 

 

Теми контрольних робіт 

нормативної навчальної дисципліни  

СТРІЛЕЦЬКИЙ СПОРТ  

для студентів V курсу 

заочна форми навчання 

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

напрям підготовки: 6.010202 - «Спорт», 6.010201 - «Фізичне виховання», 

6.010203 - «Здоров’я людини» 

Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та 

заочної освіти 

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Львів  

2015-2016 навчальний рік 



Теми контрольних робіт 

1. Предмет теорія і методика дисципліни “Стрілецький спорт”. 

2. Модель спеціаліста зі стрілецьких видів спорту. 

3. Значення стрілецького спорту в житті суспільства. 

4. Сучасна теорія розвитку стрільби кульової. 

5. Моделі спортивного обладнання та спортивних споруд. 

6. Національна федерація кульової стрільби. 

7. Які є види стрільби що входять до програми Олімпійських ігор. 

8. Програма змагань стрільби кульової на Олімпійських іграх. 

9. На якій дистанції проводяться змагання по стрільбі кульовій в приміщені. 

10.  Система проведення змагань в стрільбі кульовій. 

11.  Змагання на яких виборюються ліцензії, назва і коли вони відбуваються. 

12.  Поняття термін, вимоги до термінів. 

13.  Поява стрілецької зброї на Землі,  

14.  Роль стрілецької зброї в стародавньому суспільстві. 

15.  Типи стародавньої стрілецької зброї. 

16.  Розвиток стрілецької зброї в середньовічних державах Європи, Русі та ін.. 

17.  Ярмарки ігри та забави в різних країнах світу. 

18.  В які Олімпійські ігри були включені стрілецькі види спорту. 

19.  Де і коли були створені міжнародні федерації зі стрілецьких видів спорту. 

20.  Де і в якій країні відбувся перший чемпіонат світу зі стрілецьких видів 

спорту. 

21.  Де і коли приймається рішення про зміну правил і регламенту проведення 

змагань по стрільбі злука. 

22.  Коли були створені перші секції зі стрілецьких видів спорту. 

23.  Перші великі здобутки Українських спортсменів на Всесоюзних та 

міжнародних змаганнях. 

24.  Які здобутки Українських стрільців на Олімпійських іграх. 

25.  Вимоги до сучасних обладнання та їх класифікація. 

26.  Що таке боєприпаси і для чого вони потрібні. 

27.  Від чого залежить підбір обладнання. 

28.  Яким чином підбираються боєприпаси. 

29.  Що таке підгонка, для чого вона потрібна. 

  

 

 

 



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 

 

 


