
 



Графік навчання опублікований на сайті chess.dp.ua 

План навчання 
1 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема першого уроку: 
Загальні положення. Правила шахів. Турнірні правила. Інвентар. 
Джерела     інформації по суддівській практиці. Розбір спірних ситуацій 
суддівської практики.  
По закінченню уроку буде надана домашня робота. 
 
 

2 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема другого уроку: 

Функції судді в системі організації та проведення змагань. Системи 
проведення змагань. Швейцарська система. Порядок складання пар. 

Додаткові показники. 

         Перед початком другого уроку буде наданий  короткий тест по  

         першому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

По закінченню уроку буде надана домашня робота. 
 
 

3 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема третього уроку: 

Швейцарська система. Практика проведення турнірів на прикладі    
програм Swiss Master і Chess Manager. 

         Перед початком третього уроку буде наданий  короткий тест по  

         другому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

По закінченню уроку буде надана домашня робота. 
 

 



4 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема четвертого уроку: 
Колова система, додаткові показники. Особливості суддівства 
дитячих змагань, змагань за участю шахістів низької кваліфікації. 

         Перед початком четвертого уроку буде наданий  короткий тест по  

         третьому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надана домашня робота. 

5 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема п’ятого  уроку: 
Турніри зі швидких шахів і бліцу. Розбір спірних ситуацій суддівської 
практики. 

         Перед початком п’ятого уроку буде наданий  короткий тест по  

         четвертому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надана домашня робота. 

6 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема шостого  уроку: 
Командні і парні змагання. Ознайомлення з правилами та 
особливостями проведення командних змагань. 

         Перед початком шостого уроку буде наданий  короткий тест по  

         п’ятому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надана домашня робота. 

7 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема сьомого  уроку: 
Системи рейтингів. Нові положення в правилах. Проведення сеансів 
одночасної гри. 

         Перед початком сьомого уроку буде наданий  короткий тест по  

         шостому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надана домашня робота. 



8 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема восьмого  уроку: 
Відкриття та закриття змагань, обговорення питань дисципліни 
учасників і глядачів. Підготовка турнірній документації (плани, 
регламенти, розклад турів, положення про змагання, звіти). 
Визначення та присвоєння виконаних розрядних норм. 

         Перед початком восьмого уроку буде наданий  короткий тест по  

         сьомому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надана домашня робота. 

 

9 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема дев’ятого  уроку: 
Проблематика суддівства сучасних шахових змагань. Чітерство. 
Шлях арбітра. Можливості самореалізації. Суддівські ліцензії. Вимоги 
до арбітрів національних і міжнародних турнірів. 

         Перед початком дев’ятого уроку буде наданий  короткий тест по  

         восьмому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надана домашня робота. 

 

 

10 урок 

Тривалість уроку 2-2,5 години 

Тема десятого  уроку: 

         Рішення практичних тест-кейсів, відповіді на питання 

         Перед початком десятого уроку буде наданий  короткий тест по  

         дев’ятому уроку. Перевірка домашньої роботи.  

         По закінченню уроку буде надано підсумковий іспит. 

 

 



Обов'язкові умови навчання: 
 

Навчання проходить безкоштовно та лише за умови підписання Контракту 
про співпрацю з ФШД на найближчі 2 роки. 

 
Кожен суддя повинен відвідувати лекції, виконувати домашню роботу і 
здавати іспити, пройти суддівську практику (відсудити в якості секретаря, 
головного судді та помічника судді у напрямку ФШД кілька турнірів різного 
типу - з різним контролем часу і різною системою проведення). 
 

 
 

По закінченню навчання Суддя повинен володіти такими 
знаннями: 

 

1. Шаховий кодекс і міжнародні правила гри (ФІДЕ). 

2. Організація і підготовка місця проведення турніру. 

3. Відкриття та закриття турніру. 

4. Виконання посадових обов'язків в процесі туру. 

5. Процедура жеребкування при швейцарської і кругової системах. 

6. Уміння працювати з програмами Swiss Master, Chess Manager, Swiss 

Manager. 

7. Вирішення спірних і конфліктних ситуацій. 

8. Аналіз ситуацій і попередження можливих небажаних наслідків. 

9. Складання суддівської документації. 

 
 

Програма включає в себе 10 лекцій та практика в шахових турнірах 


