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Присутні: 
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Медвідь М.М. 
Кравченко В.С. 
Умінський Є.Ю. 
 

. 
 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:               

1. Затвердження рейтингу суддів ФВУ сезону 2019/20 рр..                                                                                     

Доповідач: Умінський Є.Ю. 

2. Підсумки суддівства ЧУ та Кубку України. 

Доповідач: Скібіцький О.С. 

3. Підсумки суддівства Дитячої Ліги. 

Доповідач: Кравченко В.С. 

4. Про організацію суддівства сезону 2020/21 р.р. 

Доповідач: Скібіцький О.С. 

5. Про розподіл суддів по лігам.  

Доповідач: Скібіцький О.С., Батюк А.М. 

6. Про  організацію національного та регіональних суддівських семінарів. 

Доповідач: Медвідь М.М., Скібіцький О.С. 

7. Про склад АК ФВУ сезону 2020-21 рр. 

Доповідач: Скібіцький О.С. 

8. Розгляд звернень. 

Доповідач: Шамутін К.І. 

9. Різне. 
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1. Затвердження рейтингу суддів ФВУ сезону 2019/20 рр..                                                                                     

Доповідач: Умінський Є.Ю. 

Умінський Є.Ю. презентував рейтинг суддів АК ГО “ФВУ” сезону 2019/20 

р.р., а також формули, згідно яких він був разрахований. В загальному 

рейтингу враховувалась середня оцінка по наступним показникам:  

- Листи оцінювання; 

- Рейтинг АК; 

- Рейтинг клубів (тільки для Суперліги); 

- Рейтинг сезона 2018/19 р.р. 

Запропоновано затвердити рейтинг суддів АК ГО “ФВУ” сезону 2019/20 

р.р. (Додаток 1 до данного протоколу). 

Запропоновано вивести Директора Чемпіонату Льопу А.С. з загального 

рейтингу суддів АК ГО “ФВУ” сезону 2019/20 р.р. 

У зв’язку з низькою інформативністю таких показникив Листа 

оцінювання як, “рівень досвіду“ та “кваліфікація щодо рівня змагань“ 

запропоновано вилучити їх з Листа оцінювання, починаючи з наступного 

сезону. 

Запропоновано трансформувати Лист оцінювання в онлайн-форму для 

автоматизації процесу збору та обробки данних від Технічних делегатів. 

Вирішили:  

- затвердити рейтинг суддів АК ГО “ФВУ” сезону 2019/20 р.р. (Додаток 1 

до данного протоколу). Рішення прийнято одноголосно. 

- вивести Директора Чемпіонату Льопу А.С. з загального рейтингу 

суддів АК ГО “ФВУ” сезону 2019/20 р.р. Рішення прийнято одноголосно. 

- вилучити показники Листа оцінювання “рівень досвіду“ та “кваліфікація 

щодо рівня змагань“, починаючи з наступного сезону. Рішення прийнято 

одноголосно. 

 

2. Підсумки суддівства ЧУ та Кубку України. 

Доповідач: Скібіцький О.С. 

Скібіцький О.С. привітав усіх із закінченням сезону 2019/20 р.р., звернув 

увагу на новий досвід використання планшетів та доповів, що упродовж 

сезону 2019/20 було дискваліфіковано двох суддів АК ГО “ФВУ“ (одного 
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пожиттево, другого до кінця сезону) за грубе порушення “Положення про 

суддів України з волейболу“. Данні випадки ще раз вказують на високу 

відповідальність суддів, які представляють АК ГО "ФВУ" серед волейбольної 

спільноти України та світу. 

В цілому значних та резонансних зауважень на роботу суддів АК ГО 

“ФВУ“ під час Чемпіонату та Кубку України виявлено не було. 

Вирішили: визнати роботу суддів у сезоні 2019/20 р.р. як добру. Рішення 

прийнято одноголосно. 

 

3. Підсумки суддівства Дитячої Ліги. 

Доповідач: Кравченко В.С. 

Кравченко В.С. доповів про перебіг подій у Дитячій лізі та рівень 

активності суддів у цих змаганнях. Серед суддів, які приймали активну участь 

в суддівстві Дитячої ліги, спостерігається тенденція до великої кількості 

відмов від суддівства з боку суддів другої ліги. У зв`язку з низким рівнем 

об’єктивних відмов запропоновано звернути увагу на цю негативну динаміку 

під час Всеукраїнського семінару суддів.  

Вирішили: визнати роботу організації Дитячої лиги у сезоні 2019/20 р.р. 

як добру. Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Про організацію суддівства сезону 2020/21 рр. 

Доповідач: Скібіцький О.С. 

 

Скібіцький О.С. доповів, що сезон 2020/21 у Суперлізі буде проведено 

за новою формулою, що вплине на зниження загальної кількості турів (з 8 

турів до 6 турів) і відповідно зменшення кількості суддів Суперліги.    

Збільшення навантаження на суддів Суперліги (збільшення до 2 матчів 

в турі) зобов’яже суддів до більш відповідального відношення до організації 

приїзду суддів на тур. Відповідальність за організацію приїзду лежить на 

самих суддях, і буде неправильним приїзд судді з "вокзалу в зал". Тому 

запропоновано по-можливості організовувати більш ранній приїзд (ранок в 

день гри, у разі неможливості – вечір перед грою), але без зловживань 

гостинністтю клубів. 
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 Звернуто увагу на необхідність збільшення уваги при призначеннях 

суддів на географічну віддаленість судді від місця змагань з урахуванням 

епідеміологічної ситуації в країні. 

 

5. Про розподіл суддів по лігам.  

Доповідач: Скібіцький О.С., Батюк А.М. 

Скібіцький О.С. звернув увагу на великий вплив Листів оцінювання на 

загальний рейтинг суддів (50% від загальної виборки). Порівняльний аналіз 

складових рейтингу (Рейтинг Технічних делегатів (Листи оцінювання), 

Рейтинг клубів та Рейтинг АК) відкрили значну розбіжність між середнім 

значенням оцінок техделегатів, середніми значеннями Рейтингу клубів та АК 

(між Рейтингом клубів та Рейтингом АК є висока кореляція). Запропоновано 

зменьшити на наступний сезон вплив листів оцінювання на остаточних 

рейтинг (з 50% до 40%) та збільшити вплив Рейтингу клубів та АК (з 20% 

кожний показник до 25% відповідно). Звернуто увагу на низьку активність 

клубів вищої та нижчих ліг на надання своїх думок щодо суддівства (6 

жіночих клубів та 1 чоловічий клуб вищої ліги). Серед можливих причин такої 

низької активності клубів – велика перерва в іграх Чемпіонату серед команд 

вищої та нижчих ліг. Рейтинг від клубів Суперліги був підготовлен відразу по 

достроковому закінченню Чемпіонату, і з 17 клубів Суперліги 15 клубів 

надали свої думки щодо суддівства. Запропоновано у разі низької активності 

клубів (нижче 50%) – не брати до уваги при підведенні суддівського рейтингу 

такий чинник як Рейтинг клубів. 

 Батюк А.М. запропонував зробити ротацію суддів між лигами на 

підставі затвердженого рейтингу суддів АК ГО “ФВУ” сезону 2019/20 р.р. 

(Додаток 1 до данного протоколу) та результатів проходження 

Всеукраїнського суддівського семінару 2020 (заплановано на 28-30 серпеня 

2020 року у м. Львів) та регіональних семінарів. 

  Вирішили:  

- внести зміни при підведенні суддівського рейтингу на наступний сезон 

у відсотковий розподіл (Листи оцінювання – з 50% до 40%), Рейтинг клубів (з 

20% до 25%), Рейтинг АК (з 20% до 25%), чинник рейтингу минулого сезону  

(10%) залишити незмінним. Рішення прийнято одноголосно. 

- затвердити розподіл суддів по лігах сезону 2020/21 р.р. на наступному 

наступному засіданні АК ГО “ФВУ“. Рішення прийнято одноголосно. 
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6. Про  організацію національного та регіональних суддівських 

семінарів. 

Доповідач: Медвідь М.М., Скібіцький О.С. 

 В рамках підготовки та організації національного семінару суддів у м. 

Львів було проведено розподіл тем доповідей та презентацій серед найбільш 

активної та досвідченої частини суддівської спільноти. Підготовлено та 

узгоджено порядок денний проведення семінару (Додаток 2 до данного 

протоколу). Були обговорені ризики пов’язані з епідеміологічною ситуацією в 

країні. Зазначено необхідність проведення додаткових регіональних 

семінарів для суддів, що з об’єктивних причин не змогли прийняти участь у 

Національному семінарі. З урахуванням географії проведення Національного 

семінара в м. Львів, запропоновано провести регіональні семінари у 

центральній та східній частинах України (м. Київ та   

(Дніпро/Запоріжжя/Харків). 

Вирішили: 

        - затвердити порядок денний Національного суддівського семінару 

сезону 2020/21 р.р. у м. Львів, 28-30 серпня 2020 р. (Додаток 2 до данного 

протоколу); Рішення прийнято одноголосно. 

       - при підготовці та проведенню Національного суддівського семінару 

сезону 2020/21 р.р. забезпечити захід санітарно-епідеміологічними заходами 

безпеки. Рішення прийнято одноголосно. 

      - затвердити остаточні місця та дати проведення регіональних семінарів 

на наступному засіданні АК ГО “ФВУ“. Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Про склад АК ФВУ сезону 2020-21 рр. 

Доповідач: Скібіцький О.С. 

Голова АК ГО “ФВУ” Скібіцький О.С. висловив подяку Медвідю М.М. за 

плідну працю у складі АК ГО “ФВУ” та прийняв рішення вивести Медвідя М.М. 

зі складу АК ГО “ФВУ”. В сезоні 2020/21 р.р. покласти повноваження 

організації роботи методичної підкомісії на Скібіцького О.С. 

 

8. Розгляд звернень. 

Доповідач: Шамутін К.І. 

На розгляд АК ГО “ФВУ” надіслано наступні подання: 

- на присвоєння Яцик В.І. Національної суддівської категорії; 
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- на присвоєння Дячук А.О. Національної суддівської категорії; 

- на присвоєння Климко Н.П. Першої суддівської категорії; 

- на присвоєння Борколеш С.В. Другої суддівської категорії. 

Розглянуто відповідність комплекту надісланних документів вимогам і 

нормам “Положення про суддів” та запропонувала задовольнити подання 

Климко Н.П. та Борколеш С.В. Подання Яцик В.І. та Дячук А.О. відхилено із-

за невідповідності розглянутих подань порядку та нормативам присвоєння 

категорій згідно “Положення про суддів України з волейболу“. 

На електронну адресу голови АК ГО “ФВУ” та більшості технічних 

делегатів  надійшов лист із зверненням голови Асоціації суддів м.Київ 

Пасюти В.В. розглянути можливість підвищення вікового цензу для технічних 

делегатів до 72 років. АК ГО “ФВУ”  надійшла висновку про безпідставність 

внесення змін або додаткових виключень у “Положення про суддів України з 

волейболу“. Голова АК ГО “ФВУ” звернув увагу на необхідність 

обґрунтування подібних звернень та формування запитів через офіційні 

листи та канали зв`язку (офіційна ел. скрінька АК ГО “ФВУ). 

Розглянуто звернення Технічного делегата Козловського В.С. до 

президента ФВУ та членів Виконкому ФВУ: 

- про безпідставні звинувачення зі сторони Голови Директорату щодо 

порушень рішення Виконкому ФВУ, наказу Міністерства молоді та спорту та 

постанови Кабінету міністрів. 

- вимогою вжити усіх необхідних мір до Голови Директорату Льопи А.С. 

Звинувачення Голови Директорату до Технічного делегата 

Козловського В.С. не є безпідставними, оскільки на турі в м.Ужгород (на 

відміну від решти 11 турів ЧУ, що відбувались у ці терміни) були порушені 

санітарно-епідеміологічні норми під час організації та проведення матчів 

туру. 

АК стурбована: 

- що пояснення по ситуації на турі від технічного делегата туру було 

отримано на 10-й день. 

- змістом пояснення технічного делегата Козловського В.С. 

- що у звинуваченні Козловським В.С. голови Директорату у хамський 

поведінці немає жодної доказової бази. 

 

Вирішили:  
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Задовольнити подання Климко Н.П. та Борколеш С.В. на присвоєння 

суддівських категорій. Рішення прийнято одноголосно. 

Просити суддівську громаду у вирішенні справ, які стосуються 

суддівства, не займатися підбурюванням громадськості, а обгрунтовано, з 

підтвердженими фактами звертатись в АК як до першої інстанції. 

 

9. Різне 

Умінський Є.Ю. запропонував на розгляд АК ГО “ФВУ” зразки нової 

суддівської форми для узгодження (Додаток 3 до данного протоколу). 

Запропоновано залишити дійсними у продовж наступного сезону як 

старий, так і новий варіант суддівської форми. 

Запропоновано звернутись до керівництва ФВУ з проханням відміни 

сплату ліцензій тим суддям, які будуть купляти нову суддівську форму.  

Вирішили: Затвердити нову суддівську форму. Підготувати та 

презентувати на Національному семінарі комплект суддівської форми в 

розмірах S, M, L, XL, 2XL (відповідальний: Умінський Є.Ю.). Рішення 

прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Арбітражної комісії  
Громадської організації  
“Федерація волейболу 
України” 

 
 

 
Скібіцький О.С. 
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м. Трускавець 

 

 

ДОДАТОК 1 

РЕЙТИНГ СУДДІВ АК ГО “ФВУ” СЕЗОНУ 2019/20 Р.Р. ПО ЛІГАМ: 

а) Перша-Друга ліга, Група «Б» 

 

б) Перша-Друга ліга, Група «А» 
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в) Вища ліга 

 

г) Суперліга* 

 

* - згідно з рішенням п.1 данного протоколу.  
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ДОДАТОК 2 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

НАЦІОНАЛЬНОГО СУДДІВСЬКОГО СЕМІНАРУ 
СЕЗОНУ 2020/21 РР. 

(м. Львів, 28-30 серпня 2020 р.) 

 

28 серпня 2020 р. (для ТЕХНІЧНИХ ДЕЛЕГАТІВ) 

 
13-00 -19-00 1. Вимоги щодо організації змагань ФВУ у сезоні 2020/21 рр. 

 Доповідач - Льопа А. 

 2. Обов’язки ТД та співпраця з суддями. 

 Доповідач – Скібіцький О. 

 3. Критерії оцінювання суддів та вимоги по заповненню 

форми R-4. 

 Доповідач – Батюк А. 

 4. Вимоги до надсилання форми R-4. 

 Доповідач – Умінський Є. 

 5. ТЕСТУВАННЯ з Регламенту. 

29 серпня 2020 р.  

10-00 – 11-30     Екскурсія по м. Львів (для бажаючих). 
13-00 – 18-00   1. Підсумки роботи суддів у змаганнях ФВУ за 2019/20 рр. 

  Доповідач - Скібіцький О. 

  2. Зміни в Регламенті. 

  Доповідач - Льопа А. 

 3. Розвиток суддівської кар’єри. 

                                          Доповідач – Скібіцький О. 

  4. Зміни в Методиці та Книзі випадків 2020 р. 

  Доповідач – Умінський Е. 

  5. Типові помилки у веденні електронного протоколу. 

  Доповідач - Умінська С. 

  6. Робота лінійних суддів. 

  Доповідач – Михайлов О. 

  7. Оцінка ігрових дій біля сітки. 

  Доповідач - Скібіцький О. 

  8. Визначення помилок у грі з м’ячем (подвійне торкання та 

кидок м’яча). 

  Доповідач – Паршин В. 

 9. Особливості гравця Ліберо. 
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 Доповідач – Паєвський В. 

 10. Співпраця у бригаді та взаємодія суддів. 

 Доповідач – Козловський В. 

 11. Обов’язки 1 судді. 

 Доповідач – Ковальчук А. 

 12.Обов’язки 2 судді. 

                             Доповідач – Медвідь М. 

 13. Випадки неправильних запитів та затримки гри. 

 Доповідач - Теслицький Ю. 

 14. Застосування штрафних санкцій. 

 Доповідач – Яцик В. 

 15. Протест. 

                                          Доповідач – Гранько К. 

  16. ТЕСТУВАННЯ з Правил Гри. 
21-00              Зібрання РАДИ АК ФВУ (спільне засідання АК ФВУ та голів АК 

областей) 
30 серпня 2020 р.  

09-00-14-00 1. 100 порад для покращення суддівства. 

 Доповідач – Босенко В. 

 2. Психологія суддівства. 

 Доповідач – Вовкотруб Р. 

 3. Філософія суддівства 

 Доповідачі – Гулька С., Дячук А. 

 4. Механізм призначення суддів на змагання ФВУ. 

 Доповідач – Батюк А. 

 5. Організація суддівства Дитячої Ліги сезону 2020/21 рр. 

 Доповідачі – Лемещук С., Кравченко В. 

 6. Інформація про  проходження IRCC 2020 р. (м. Анкара, 

Туреччина) 

 Доповідач - Гранько К. 

 7. Підведення підсумків суддівського семінару. 

 Доповідач – Скібіцький О. 

15-00 Волейбольний турнір (для бажаючих) 
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ДОДАТОК 3 

 

ЕСКІЗИ СУДДІВСЬКОЇ ФОРМИ СЕЗОНУ 2020/21 р.р. 

 

 

 

 




