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Положення змагання Спартакіади студентів НУБіП України  
з студентського багатоборства “краща спортивна академічна група” 

у рамках святкування 120-річниці заснування НУБіП України 
 

1. Мета. Змагання проводяться з метою пропаганди занять масовими видами рухової 
активності серед студентів, залучення молоді до здорового способу життя та з нагоди відзначання 
120-ої річниці заснування НУБіП України. 

2. Термін і місце. Змагання проводяться 24-25 травня 2018 року (четвер - п’ятниця) в 
НУБіП України на території спортивного комплексу і кафедри військової підготовки. 

3. Керівництво. Підготовку і проведення змагань здійснює колектив кафедри фізичного 
виховання гуманітарно-педагогічного факультету. Головний суддя - М.П. Костенко, завідувач 
кафедри фізичного виховання, головний секретар - В.К. Пархоменко ст. викладач кафедри 
фізичного виховання. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівські колегії з видів 
багатоборства затверджені кафедрою фізичного виховання. 

4. Учасники. До участі у змаганнях допускаються по одній навчальній академічній групі 
студентів денної форми навчання від факультету, ННІ. Залучати студентів з інших академічних 
груп до складу команди забороняється. 18 студентів навчальної групи обов’язково повинні 
прийняти участь в одній або більше вправах багатоборства. Один студент має право брати участь у 
чотирьох або менше видах багатоборства. Кожний учасник на кожному виді програми багатоборства 
пред’являє студентський квиток головному судді з виду програми багатоборства, учасник без 
студентського квитка до виконання вправи не допускається. Заявки на участь у змаганнях 
подаються на електронну пошту кафедри фізичного виховання sport.nubip@gmail.com  до 21 травня 
2018 року за зразком. (Додаток 3), оригінал заявки подається головному секретарю до 23.05.2018 р. 

5. Програма, розклад. До програми змагань з студентського багатоборства входять 8 
видів спорту або окремих вправ: стрибки через скакалку, шашки, стрільба кульова, бочче, 
перетягування канату, дартс, корпоративна сила - переміщення м’ячів, зустрічна естафета. Умови 
проведення кожного виду програми багатоборства додаються (Додаток 1). Змагання проводяться у 
2 дні: 24-25.04.2018 (четвер - п’ятниця), розклад змагань по днях додається (Додаток 2). 

6. Підведення підсумків. Змагання командні. Загальнокомандні підсумки визначаються за 
найменшою сумою балів нарахованих факультетам, ННІ за таблицею 1 у кожній з 8 вправ 
програми багатоборства. За рівною сумою балів вище місце посідає команда, яка має більшу кількість 
перших місць, потім – других місць, потім – третіх місць і т.д. 

Таблиця 1. Бали за зайняті місця в окремих видах програми багатоборства 
Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Бали 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

7. Нагородження. За 1-3 місця у загальнокомандному підсумку команди нагороджуються 
грамотами, за 1 місце учасники команд – цінними подарунками. Команди переможці в окремих видах 
нагороджуються цінними подарунками від спонсорів-?. Нагородження – за рахунок: первинної 
профспілкової організації студентів та аспірантів НУБіП України, благодійного фонду «Голосіївська 
ініціатива 2020». 
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Додаток 1 . До Положення про студентське багатоборство 

 
Умови проведення змагань зі студентського багатоборства,  

виконання окремих вправ 
 

1.  Стрибки через скакалку (студенти) 
 
Місце проведення: стадіон (сектор біля стрибків у довжину). 
Склад команди: 8 осіб незалежно від статі. 
Умови виконання вправи. Усі учасники команди стрибають через скакалку одночасно. 

Час на виконання вправи – 30 секунд. Зараховується кожне перестрибування через скакалку. 
Стрибки виконуються на двох ногах. 

Визначення результатів. Місця команд визначаються за найбільшою сумою стрибків усіх 
членів команди. За однаковою сумою стрибків командам присвоюється однакове місце, наступне 
місце в протоколі пропускається. 

 
2. Шашки (студенти) 

 
Місце проведення: навчальний корпус №10, читальна зала. 
Склад команди: 6 осіб незалежно від статі. 
Змагання командні. Команди-учасники проходять жеребкування і формують змагальні пари. 

Час на партію – 5 хвилин. Якщо за 5 хвилин партія не закінчена, судді ставлять учасникам 
«шаховий годинник», на догравання партії кожному учаснику дається 2 хвилини. 

У випадку нічийного результату між командами, команда-переможець визначається за 
результатом гри за першою дошкою, у випадку нічиї на першій дошці, за другою і т.д. 

У випадку якщо всі дошки зіграли в нічию. Проводиться додатковий бліц тур між гравцями, 
які грали за першими дошками. Час на партію – 2 хвилини на кожного учасника за «шаховим 
годинником». 

Визначення результатів. Місця команд визначаються за сіткою Winner's. Команда-
переможець туру проходить до наступного етапу верхньої сітки, переможена команда опускається 
до нижньої частини сітки. Команда змагається до двох поразок. Командам, які поділили декілька 
місць (наприклад 13-16 місця) очки за зайняті місця команд додаються і діляться на кількість 
команд з однаковим результатом. 

 
3. Стрільба кульова 

 
Місце проведення: кафедра військової підготовки, стрілецький тир. 
Склад команди: 5 осіб незалежно від статі. 
Умови виконання вправи. Стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки на відстань 50 метрів. 

Кожен учасник виконує 3 пробні постріли в одну мішень і 5 залікових пострілів в іншу мішень. Усі 
учасники команди виконують стрільбу одночасно. Порядок стрільби команд визначається 
жеребкуванням. 

Час на виконання стрільби: на пробні постріли – до 1 хвилини, на залікові постріли – до 2 
хвилин на команду. Вихід на рубіж стрільби, початок виконання пострілів, припинення стрільби, 
повернення з рубежу стрільби здійснюється виключно за командою керівника стрільби. 

Визначення результатів. Місця команд визначаються за найбільшою сумою очок набраних 
усіма членами команди. За однаковою сумою очок командам присвоюється однакове місце, 
наступне місце в протоколі пропускається. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
4. Бочче (петанк) – кидання металевих шарів на влучність (студенти) 

 
Місце проведення – футбольне поле. 

Склад команди: 3 особи незалежно від статі.  

Умови гри. Бочче (італ. bocce) – спортивна гра на точність кидання 
шарів, або петанк (фр. Pétanque) провансальский національний вид спорту. 
Популярна гра ще в Древній Греції, Римській імперії, Елладі. Мета гри полягає у тому, що гравці 
двох команд на майданчику розміром 25 х 5 м по черзі кидають металеві шари (діаметром 7 см, 
вагою 700 грам), намагаючись покласти свій шар найближче до маленького шару - палліно (італ. 
pallino, іноді boccino), або - кошонету (фр. сochonnet –  порося). 

Одночасно змагаються дві команди. Кожний з учасників команд по черзі виконують 4 кидки. 
Шари кожної команди відрізняються за зовнішнім видом (малюнком ліній на шарі та кольором). 
Гру починають 2 учасники з різних команд, потім змагаються другі номери команди, потім – треті.  

Матч починається із жереба, за яким учасник однієї команди кидає маленький шар в зону 
гри. Після цього по одному гравцю кожної з команд по черзі кидають 4 шари намагаючись щоб 
його шар зупинився ближче до маленького шару. Дозволяється своїм шаром «вибивати» 
(змінювати місце розташування) інші шари або маленький шар. Матч закінчується коли усі 
учасники команд кинули по 4 шари. 

Визначення результатів. Після виконання кидків першою парою учасників команд кожному 
учаснику нараховуються бали, потім нараховуються бали другій парі учасників, потім – третій. 
Шару, найблищому до маленького шару, нараховується 3 бали, другому за відстанню від 
маленького шару – 2 бали, третьому – 1 бал. Результат команди в одному матчі визначається за 
найбільшою сумою балів набраними трьома учасниками команди. За однаковим сумою балів двох 
команд в одному матчі по одному учаснику цих команди виконують додаткові 4  кидки. 

Загальнокомандний результат гри (формат гри) визначається як в ігрових видах спорту. На 
першому етапі 16 команд поділяються на 2 групи і грають між собою по колу. Вище місце в групі 
займає команда, яка має більшу кількість перемог в усіх матчах. Якщо в групі дві або більше 
команд набрали однакову кількість перемог, вище місце займає команда, яка має бішу суму балів в 
матчах між цими командами.  На другому етапі команди, які посіли однакові місця в різних групах 
грають між собою і визначають остаточне місце. У підсумку кожна команда зіграє по 8 матчів. 

 
 

5. Перетягування канату 
 

Місце проведення: бігові доріжки стадіону, 100-метрівка – північна сторона стадіону 
(ближче до корпусу №4). 

Склад команди: 8 осіб незалежно від статі та ваги. 
Умови виконання вправи. Змагання командні. Команди-учасники проходять 

жеребкування і формують змагальні пари. Схватки у перших трьох турах складаються з одного 
пулу. Схватки у наступних турах складаються з трьох пулів до двох перемог однієї команди. 
Техніка виконання демонструється головним суддею з виду до початку виконання вправи. 

Визначення результатів. Місця команд визначаються за сіткою Winner's. Команда-
переможець схватки проходить до наступного етапу верхньої сітки, переможена команда 
опускається до нижньої частини сітки. Команда змагається до двох поразок. Командам, які 
поділили декілька місць (наприклад 13-16 місця) очки за зайняті місця команд додаються і діляться 
на кількість команд з однаковим результатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Дартс 

 
Місце проведення: стадіон, гостьова трибуна з накриттям. 
Склад команди: 6 осіб незалежно від статі. 
Умови виконання вправи. Кожен учасник виконує шість кидків дротика у мішень. Суддя 

підраховує суму очок за влучання 6 дротиків у різні сектори мішені. Час на виконання вправи – до 
30 секунд кожному учаснику. Відстань від підлоги до центру мішені – 1,72 м. Відстань до мішені 2 
м 50 см. У разі якщо дротик випав з мішені – учасник перекидає дротик, що впав. 

Визначення результатів. Місця команд визначаються за найбільшою сумою балів набраною 
усіма учасниками команди. За однаковою сумою балів двох або більше команд командам присвоюється 
однакове місце, наступне місце в протоколі пропускається. 

 
7. Корпоративна сила - переміщення м’ячів 

 
Місце проведення: футбольне поле, одночасно виконують вправу три команди.  
Склад команди: 8 осіб незалежно від статі. 

Умови виконання вправи. Команди учасники переносять знаряддям закріпленим 8-ма мотузками 
м’яч для гри у великий теніс до кошику. Всього команда переносить 3 м’ячі. Час на виконання вправи 5 
хвилин. 

Визначення результатів. Результат команди визначається за найменшим часом витраченим 
на перенесення трьох м’ячів. За однаковим часом двох, або більше команд командам присвоюється 
однакове місце, наступне місце в протоколі пропускається. 

 
8. Зустрічна естафета 

 
Місце проведення: бігові доріжки стадіону, 100-метрівка – північна сторона стадіону 

(ближче до корпусу №4).  
Склад команди: 9 осіб незалежно від статі. 
Умови виконання вправи. Змагання командні. Кожен учасник команди пробігає 

дистанцію в 60 метрів і передає естафетну палицю в зоні передачі наступному учаснику команди. 
Зона передачі – 5 метрів (з обох сторін). Місце передачі виділено фішками. Якщо в складі команди є 
дівчата – вони стартують першими, після дівчат естафету біжать хлопці. В забігу одночасно приймають 
участь три команди. 

Визначення результатів. Місця команд визначаються за найменшим часом пробігання 
естафети. Час визначається з точністю до однієї сотої долі секунди. За однаковим часом двох, або 
більше команд командам присвоюється однакове місце, наступне місце в протоколі пропускається. 

 
 



 

 
Додаток 2 . До Положення про студентське багатоборство 

 
Розклад змагань Спартакіади студентів НУБіП України з студентського багатоборства  

“краща спортивна академічна група”  
у рамках святкування 120-річниці заснування НУБіП України 

 
 

№ 
з/п Зміст заходу Час Місце заходу Учасники, 

склад команди 
Відповідальна 

особа 
До 22.05.2018 (вівторок) 

Подача заявок в електронному 
вигляді за формою наведеною в 

Положенні 
sport.nubip@gmail.com Пархоменко В.К., 

Федоріна Н.Б. 

До 23.05.2018 (середа) 
Подача оригіналів заявок в 

паперовому вигляді 
Навчальний корпус №9, 

кафедра фізичного виховання 
Пархоменко В.К., 
Федоріна Н.Б. 

24.05.2018 (четвер) 
Фотографування команд 

учасників змагань 14:00 Навчальний корпус №3 Костенко М.П. 

Відкриття 14:45 Стадіон Костенко М.П. 

1 Стрибки через 
скакалку 

15:00- 
15:20 

Навчальний корпус №9, 
ігрова зала 

8 осіб незалежно 
від статі Крупко Н.В. 

2 Шашки 15:30- 
18:30 

Навчальний корпус №10, 
читальна зала 

6 осіб незалежно 
від статі Прохніч В.М. 

3 Стрільба кульова  16:30- 
18:00 

Кафедра  
військової підготовки,  

стрілецький тир 

5 осіб незалежно 
від статі 

Есаулов А.П., 
Краснов В.П. 

4 Бочче 15:00- 
17:00 Футбольне поле 3 особи незалежно 

від статі Дубовік Р.Г. 

25.05.2018 (п’ятниця) 

5 Перетягування 
канату 

14:30- 
16:40 

Бігові доріжки стадіону, 
100-метрівка, північна 

сторона стадіону 

8 осіб незалежно від 
статі та ваги Бурко С.В. 

6 Дартс (студенти) 14:30- 
15:30 

Стадіон, гостьова 
трибуна з накриттям 

6 осіб незалежно від 
статі 

………….. 
 

7 Корпоративна сила - 
переміщення м’ячів  

14:30- 
15:30 Футбольне поле 8 осіб незалежно від 

статі 
Євтушенко І.М. 

 

8 Зустрічна естафета 
9 х 60 м  

16:30- 
17:00 

Бігові доріжки стадіону, 
100-метрівка, північна 

сторона стадіону 

9 осіб незалежно від 
статі 

Чирва П.О. 
 

15 Нагородження 
переможців 

17:30- 
18:00 Стадіон, сцена  Кваша С.М. 

 



 

 
Додаток 3 . До Положення про студентське багатоборство 

 
З а я в к а 

на участь у Спартакіаді студентів НУБіП України з студентського багатоборства  
“краща спортивна академічна група” у рамках святкування 120-річниці заснування НУБіП України 

 
від команди ________________________________________________ курс _ група _ 

(повна назва факультету або ННІ) 
Термін заходу:  24-25.05.2018 р. 
Заявка в електронному вигляді надсилається на sport.nubip@gmail.com.  до 22.05.2018 р. Оригінал 
заявки подається до кафедри фізичного виховання тільки у друкованому вигляді до 21.05.2018 р.  

№  
Прізвище, ім’я 

(повністю) 

Участь у видах програми свята 
Я несу особисту 
відповідальність 
за стан здоров’я 

(особистий 
підпис!) * С

ка
ка

лк
а 

  

Ш
аш

ки
 

С
тр

іл
ьб

а 

Бо
чч

е 

К
ан

ат
 

Д
ар

тс
 

К
ор

по
ра

ти
в-

 

Зу
ст

рі
чн

а 
ес

та
фе

та
 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            

Кожний учасник на кожному виді програми змагань повинен мати при собі студентський квиток і 
пред’явити квиток перед виконанням вправи головному судді з виду програми змагань. 
 
Директор ННІ/декан факультету __________   _________________ 
М.П. (Підпис) (Ініціали, прізвище) 
Заст. директора/декана з фізичного виховання __________      _______________ 
 (Підпис) (Ініціали, прізвище) 

“ ___ “ травня 2018 р. Мобільний тел.: ____________ 


