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ПЕРЕДМОВА 

Дзюдо - це освітній вид спорту. У дзюдо ми завжди приділяємо час і увагу навчанню, і це один з наших 

основних напрямків діяльності. 

В рамках Міжнародної федерації дзюдо ми створили Академію МФД з метою навчання тренерів, допомоги 

колишнім дзюдоїстів продовжити їхній шлях у спорті в якості тренерів. Академія - важливий інструмент, 

який допомагає нам поширювати знання і цінності дзюдо у всьому світі, включаючи країни з меншою 

традицією і досвідом в нашому спорті, але з великим потенціалом і прагненням розвивати дзюдо. 

Академія МФД, створена в 2013 році, продемонструвала відмінний прогрес і дуже хороші результати. 

Третина наших членів використовує курси Академії, деякі країни навіть організовують свої власні 

національні курси або об'єднуються з іншими країнами для проведення регіональних курсів. Поточна 

кількість випускників близька до 400, і продовжує зростати. 

Завдяки індивідуальній навчальній програмі та сучасним теоретичним онлайн курсам, доступним на все 

більшій і більшій кількості мов, Академія стала справжнім інструментом, перевагою для МФД, а також для 

Національних Федерацій і нашого спорту в цілому. Для фінансової підтримки цих курсів ми налагодили 

співпрацю з фондом "Олімпійська солідарність" і Національними олімпійськими комітетами, забезпечуючи 

максимальну і оптимальну участь всіх студентів. 

Я хотів би закликати всі національні федерації МФД продовжити свою участь або примкнути до Академії 

МФД для навчання здорового і високорівневого покоління тренерів, що в подальшому буде сприяти 

розвитку нашого спорту до елітного рівня. Академія МФД є одним з найуспішніших проектів МФД, який 

постійно сприяє консолідації міжнародної сім'ї дзюдо. 

 

 

Маріус Візер Президент МФД 
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"Академія МФД є одним з 

найважливіших проектів 

Міжнародної федерації 

дзюдо, запущеного в 2013 

році." 



 
СПІВРОБІТНИЦТВО З 
УНІВЕРСИТЕТОМ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 

 

 

 

Переваги такої системи: 

• Предмети призначені для задоволення 

різних вимог, що висловлюються 

співтовариством тих, хто навчається онлайн. 

• Студенти можуть вільно вчитися в 

своєму темпі, тому у них є можливість 

закінчити обраний курс у власному 

ритмі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНЕРСЬКІ РІВНІ МФД 
 

Академія співпрацює з Університетом фізичного виховання в 

Будапешті, який є найбільшим, найстарішим центром освіти і 

підготовки повного циклу в області спорту і фізичної активності в 

Угорщині з 90-річною історією. 

ІДЕАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ДЛЯ 
ПРАЦЮЮЧОГО ТРЕНЕРА 

Курси викладаються за «змішаною» системою, коли всі теоретичні 

заняття проходять онлайн, а практичні заняття очно протягом 1-2 

тижнів. Під час практичних занять оцінюються теоретичні та 

практичні знання. 

1 •Сертифікат інструктора 1 рівня 

2 •Сертифікат тренера 2 рівня 

 
3 •Диплом 3 рівня для отримання 

професійної ліцензії 
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ІНСТРУКТОР 

СЕРТИФІКАТ 1 РІВНЯ 

Курс інструктора призначений для навчання тренерів ефективній роботі з молоддю і молодими 

спортсменами, в основному на національному рівні. Навчальна програма включає в себе теоретичні 

предмети і практичні навички тренування. У той же час цей курс інструктора надає теоретичну базу, 

достатню для того, щоб тренери могли продовжувати вчитися або самостійно, або в структурі Академії. 

Щоб максимально ефективно використовувати ресурси, теоретичні курси інструкторів проводяться онлайн 

протягом 12 тижнів. Впродовж цього періоду студенти вивчатимуть 14 модулів. Вони зможуть перевірити 

свої знання за допомогою максимум 5 спроб в пробних тестах і 3 спроб в щотижневих тестах. 

Однотижневі практичні заняття для 1 рівня організовуються у співробітництві з Національними 

Федераціями та Національними Олімпійськими Комітетами в різних місцях відповідно до потреб. 

Матеріал, що викладається онлайн для всіх трьох рівнів складається з таких трьох блоків, як: 
 

БЛОК СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

1. Принципи тренування I 

(Зростання та розвиток) 

2. Психологія спорту 

3. Застосування дзюдо 

4. Культура дзюдо I 

5. Історія дзюдо I 

6. Роль інструктора 

БЛОК МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНИХ НАУК 

7. Фізіологія фізичних вправ I 

8. Харчування і відновлення 

дефіциту води I 

9. Безпека та надання першої 

допомоги I 

БЛОК ТРЕНУВАННЯ 

10. Методологія навчання I 

11. Організації дзюдо I 

12. Правила суддівства I 

13. Класифікація дзюдо 

14. Nage no Kata 

ВИМОГИ ДО ВСТУПУ 

• Мінімум 18 років 

• Мінімум 1-ий Дан 

• Гарне знання технік Kodokan та 

Nage no Kata 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ  

СТУДЕНТА 

• 12 тижневий онлайн курс 

• 1 - тижневий практичний курс 

• Проживання та повний пансіон 

протягом 7 ночей 

• 1 500 доларів США (перельоти не 

включені) 
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ТРЕНЕР 

СЕРТИФІКАТ 2 РІВНЯ 

Курс для тренерів 2-го рівня був розроблений для практичного навчання тренерів, які добре проявили себе 

при проходженні інструкторських курсів 1 рівня та отримали мінімум 75% по двох практичних тестах з 

Дзюдо 1 рівня (Tachi та Ne Waza). У разі, якщо студент не досягне 75% в обох тестах, він або вона повинен 

чекати мінімум 2 роки, а також відправити короткий звіт про свою діяльність, пов'язану з дзюдо протягом 

цих 2 років і про те, як використовувалися знання, отримані на 1 рівні Студент також може бути 

протестований на знання технік дзюдо до початку курсу 2 рівня. В цей же час вони також повинні були 

отримати достатній досвід тренерської роботи на клубному рівні. Засвоївши цю спеціалізацію студенти 

зможуть почати відповідати вимогам своєї країни до тренерів високого рівня. Передбачається, що більшість 

учнів 2 рівня продовжать навчання на 3 рівні. На додачу до елементів, характерних для вікових груп, в 

програмі 2 рівня містяться основні предмети, які є загальними для всіх секторів. По завершенню курсу 2 

рівня тренер повинен вміти визначати і навчати основній моделі змагань на національному та регіональних 

рівнях. Тренер повинен також мати можливість планувати і проводити серію відповідних навчальних занять 

в рамках щорічного плану навчання. 
 

БЛОК СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

1. Принципи тренування II 

(Методологія навчання) 

2. Культура дзюдо II 

3. Історія дзюдо II 

4. Роль тренера дзюдо 

БЛОК МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНИХ НАУК 

5. Біомеханіка I 

6. Харчування і відновлення 

дефіциту води II (включно із 

антидопінгом) 

7. Лікування травм 

8. Безпека II 

БЛОК ТРЕНУВАННЯ 

9. Методологія навчання II 

10. Періодизація I 

11. Правила спортивної 

організації дзюдо I 

12. Організації дзюдо II 

13. Правила суддівства II 

14. Katame no Kata 

ВИМОГИ ДО ВСТУПУ 

• Мінімум 20 років 

• Мінімум 2-ий Дан 

• Добре знання Katame no Kata 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 1 

СТУДЕНТА 

• 12 тижневий онлайн курс 

• 1 - тижневий практичний курс для 

оцінювання 

• Проживання та повний пансіон 

протягом 7 ночей 

• 1 600 доларів США (перельоти не 

включені) 
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ПРОФЕСІЙНА 

ЛІЦЕНЗІЯ 

ДИПЛОМ 3 РІВНЯ 

Курс для отримання ліцензії 3-го рівня розроблений для практичного навчання тренерів, які добре 

проявили себе при проходженні курсів 1 рівня та отримали мінімум 75% по двох практичних тестах з 

Дзюдо 2 рівня (Tachi та Ne Waza). Претенденти також повинні направити коротке резюме про те, що вони 

робили на національному або міжнародному рівні для отримання доступу до реєстрації на проходження 

курсів 3 рівня. 

Засвоївши цю спеціалізацію студенти зможуть почати відповідати вимогам своєї країни до тренерів високого 

рівня. 

На додачу до елементів, характерних для різних типів змагань, програма для отримання Професійної ліцензії 

містить основні предмети, які є загальними для всіх секторів дзюдо високого рівня. 

По завершенні курсу 3 рівня, тренер повинен вміти визначати і навчати основній моделі для міжнародних 

змагань. 

Тренер повинен також мати можливість планувати і проводити серію відповідних навчальних занять в 

контексті 4-річного плану навчання. 
 

БЛОК СОЦІАЛЬНИХ 

НАУК 

1. Подвійна кар'єра і 

соціальна інтеграція 

2. Керівництво та 

організація заходів 

3. Роль тренера дзюдо 

продвинутого рівня 

4. Історія дзюдо III 

5. Культура дзюдо III 

БЛОК МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНИХ НАУК 

6. Біомеханіка II 

7. Фізіологія фізичних вправ II 

8. Харчування і відновлення 

дефіциту води III (включно із 

антидопінгом) 

9. Безпека III 

БЛОК ТРЕНУВАННЯ 

10. Методологія навчання III 

11. Довготривалий розвиток 

спортсмена 

12. Довготривалий розвиток 

дзюдоїста 

13. Аналіз ефективності 

14. Періодизація II 

15. Правила спортивної організації 

дзюдо II 

16. Організації дзюдо III 

17. Правила суддівства III 

18. Визначення талантів 

19. Стратегії і тактика в дзюдо 
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ВИМОГИ ДО ВСТУПУ 

• Мінімум 22 років 

• Мінімум 3-й Дан 

• Досвід в тренерській роботі (Резюме щодо тренерського досвіду на 

національному або міжнародному рівні) 

МОВИ НАВЧАННЯ 

Оскільки курс спрямований на тренерів, які працюють на міжнародному 

рівні, він буде проводитися ТІЛЬКИ на офіційних мовах МФД (англійська, 

французька та іспанська). 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 1 СТУДЕНТА 

• 19 тижневий онлайн курс 

• 9-денні семінари і семінари в спеціалізованому центрі протягом 8 ночей і 

з повним пансіоном 

• 2,600 доларів США (перельоти не включені) 

1 
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БАГАТОМОВНІСТЬ 

Курс МФД для інструкторів 1 рівня на даний момент доступний на 9 мовах. 

 
Курс МФД для тренерів 2 рівня на даний момент доступний на 5 мовах. По обох курсах ідуть підготовчі 

роботи щодо інших мов 

Ця система була розроблена для того, щоб відповідати вимогам Національних Федерацій, які хочуть 

затвердити структуру Академії МФД як свою кваліфікаційну систему для національних тренерів. 

Національна федерація, яка бажає слідувати цій процедурі, повинна зв'язатися з Академією МФД і 

запросити модулі англійської мови, які Національні Федерації переводять на свою мову. 

Потім Академія МФД завантажить перекладені документи в платформу, і всі учні в будь-який момент 

зможуть отримати доступ до модулів на своїй мові, включаючи всі інші доступні мови. Також будуть 

переведені пробні і щотижневі тести. 
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СПЕЦІАЛЬНА 

ОЛІМПІЙСЬКА 

СОЛІДАРНА ПІДТРИМКА 

Спершу Національна федерація у співпраці з Академією МФД призначить координатора теоретичної 

частини в даній країні, і всі повідомлення будуть відправлені йому по електронній пошті. Доцільно, 

щоб цей координатор вже пройшов курси 1 рівня, а, бажано, і 2 рівня, щоб він міг краще зрозуміти 

організацію і вимоги в своїй країні. 

Остаточна перевірка / практика на місці: Практична частина проводиться викладачами МФД, в супроводі 

перекладачів в місці, наданому Національною федерацією. 

Цей національний курс можна організувати на регіональній основі, запросивши сусідні країни. 

МФД може взяти на себе частину витрат, студенти та Національні Федерації можуть запросити підтримку в 

Міжнародному Олімпійському Комітеті - через програму Олімпійської Солідарності, але тільки за допомогою 

свого Національного Олімпійського Комітету. Для отримання додаткової інформації про можливості 

фінансування вашого курсу, негайно звертайтеся до нас за адресою academy@ijf.org. 

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ КУРСІВ 

Дати призначаються за погодженням з Національною федерацією і Академією МФД відповідно до графіка 

Академії МФД і наявністю викладачів. 
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ВАРТІСТЬ 

  1 рівень 2 рівень 3 рівень  

 Теорія (максимум 25 студентів в групі) $ 3, 860 $ 3,920 $ 7 320  

 Оплата сертифіката на одного студента € 200 € 300 € 400  

 Оплата перекладу Визначається НФ не доступно  

 Розміщення експертів МФД Визначається НФ  

 Перельоти експертів МФД За підтримки МФД  

 Оплата роботи експертів За підтримки МФД  

Наступні витрати додаються до адміністративних витрат, зазначених вище: проживання для студентів 

курсу під час проходження практики. 

Для 1 рівня учням необхідно отримати Сертифікат по наданню першої допомоги від місцевого Червоного Хреста  

або аналогічної організації. 
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АДМІНІСТРАТОР 

ДЗЮДО 

АДМІНІСТРАЦІЯ КЛУБІВ ТА ЦЕНТРІВ 

ДЗЮДО 

За оцінками, більше 20 мільйонів дзюдоїстів практикують дзюдо по всьому світу і дуже невеликий 

відсоток бере участь в змаганнях. Велика кількість відвідує клуби та центри Дзюдо. Ці клуби і центри 

вимагають професійного адміністрування. Тому Академія МФД надає новий сектор для допомоги цим 

адміністраторам в їх професійній роботі в таких клубах і центрах. 

Для надання спортивним менеджерам доступ до управлінського курсу міжнародного значення, внести свій 

внесок у поліпшення та управління клубами дзюдо і національними федераціями дзюдо. 

Програма доступна для всіх національних федерацій МФД та кандидатів, обраних ними. 

ОПИС 

Курс проводиться повністю онлайн через веб-сайт Академії МФД. 

Курс розділений на 12 щотижневих модулів, і в кожному модулі є ряд загальних розділів: 

- існує комплексний розділ, який дає відповідну інформацію в зручному для читання письмовому вигляді  

- в цьому розділі також присутні моменти, де вам може знадобитися задуматися глибше щодо наданої 

інформації 

- У деяких модулях є посилання на веб-сайти, матеріали для прочитання і т. п., щоб додатково виділити 

певні моменти і дати більш глибоке розуміння за допомогою прикладів; 

- є ряд лекцій зі слайдами, в яких коротко розглядаються аспекти матеріалу, пройденого на цьому тижні; 
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- в кожному модулі є ананліз ситуацій, характерних для дзюдо, за допомогою якого або об'єднується 

матеріал, для полегшення вашого розуміння, або робиться акцент на певній частині представленої 

інформації; 

- для тих, хто хоче поглибити свої знання, в кожному модулі представлені додаткові ресурси; а також  

- в кінці 12-тижневого вивчення є заключний онлайн-іспит, який включає випадкові питання з усіх модулів; 

- якщо студент досягає мінімальної позначки 70% або вище, учневі буде запропоновано виконати завдання 

в розмірі 5000 слів англійською мовою протягом 60 днів; підсумкова оцінка заснована на заключному 

онлайн-іспиті і цьому завданні; 

- більш детальна інформація про це завдання буде доступна на платформі курсу; 

- якщо всі ці умови не будуть виконані, видається лише Сертифікат про участь; 

- Тим, хто здасть підсумковий онлайн іспит і виконає завдання на задовільному рівні, видаються Дипломи 

менеджера в сфері дзюдо. 

1. Введення в середовище управління спортом 

Загальна інформація; вступ та специфіка спортивного менеджменту. 

2. Вступ до управління 

Належне керування та будова спортивної організації 

3. Управління (2) 

Управління та закон; положення, процес та конфлікт інтересів. 

4. Особистий бренд 

Створення та управління вашим особистим брендом, персональним брендом і організаційною 

культурою. 

5. Функції управління в організаціях дзюдо 

Функції управління, планування, керівництво, організація, контроль і прийняття рішень. 

6. Детальний розгляд рад і комітетів 

Запуск клубу дзюдо, бачення, місія, цінності, ролі і обов'язки та склад ради / комітету. 

7. Вступ до спортивного маркетингу 

Маркетинг, 4P маркетинг, маркетинговий мікс та спортивний маркетинг. 

8. Спортивний маркетинг (2) 

Сегментація, зв'язок, ЗМІ та зв'язки з громадськістю. 

9. Збір коштів та спонсорство 

Збір коштів, пожертвування, спонсорство та письмові пропозиції. 

10. Організація заходів 

Індустрія заходів, вплив заходів, фінансовий менеджмент та маркетинг заходів. 

11. Адміністративно-господарське управління 

Адміністративно-господарське управління, проблеми, господарський маркетинг. 

12. Підсумки 

Перегляд всіх матеріалів, представлених в рамках курсу. 

Плата за участь: 

МФД спонсорує витрати учасників, висунутих усіма афілійованими Національними федераціями дзюдо. 

Вимоги до вступу: 

Призначення Національною федерацією МФД, знання англійської мови, не менше 18 років, 

мотиваційний лист, доступ в Інтернет. 

Контроль: 

Національним федераціям рекомендується уважно стежити за ходом навчання їхніх кандидатів 

/ студентів під час курсу. У той же час студенти зобов'язані регулярно надавати своїм 

Національним федераціям інформацію щодо статусу їх участі. 
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ПРОЦЕДУРА 

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 

Крок 1 

Вибір потенційних студентів є виключним обов'язком Національних 

Федерацій, пов'язаних з МФД. Форми заявок доступні на веб-сайті 

МФД (www.ijf.org) і повинні бути підписані і пропечатані 

представником Національної Федерації, а потім направлені в 

Академію МФД (academy@ijf.org). 

Крок 2 

МФД розглядає заявки і спрямовує своє підтвердження 

Національним федераціям 

Крок 3 

Відібрані студенти повинні мати особисту адресу електронної пошти, 

яка буде використовуватися в якості доступу до платформи протягом 

періоду навчання. Адреса електронної пошти Національної Федерації 

не береться; наполегливо рекомендуємо створити пошту на GMAIL 
(https://accounts.google.com/signup). 

Крок 4 

Академія МФД відправить електронне запрошення для реєстрації, 

використовуючи особисту адресу електронної пошти студентів 
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Крок 4 

Студенти повинні заповнити онлайн-форму і зареєструватися: 

 
Крок 5 

Після того, як студенти будуть зареєстровані, вони знову отримають електронного листа, для підтвердження 

адреси електронної пошти: 

 
Крок 6 

Використовуючи адресу електронної пошти і обраний пароль (на кроці 4), студенти заходять на платформу 

і починають проходження курсу. 
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Академія МФД 

СТРУКТУРА 

Навчальні документи ТЕОРЕТИЧНОЇ СЕСІЇ 

Текстові документи і презентації PowerPoint завантажуються на платформу в форматі PDF. 

Ці документи можна скачати, щоб учні могли вчитися навіть в автономному режимі. 

 
На платформу також завантажуються ВІДЕО файли для демонстрації студентам технік дзюдо і Kata: 
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Система тестування - Пробний тест 

Щоб допомогти студентам підготуватися до тижневого тестування їм 

дається можливість пройти п'ять пробних тестів. Це дозволить 

визначити рівень отриманих знань. 

 

 
Пробний тест відкривається щосереди опівночі (Центральноєвропейський час - CET). 

Результати приводяться тільки для ознайомлення і не є частиною обов'язкових тестів, які повинні 

бути здані до Підсумкового іспиту. 

Система тестування - Щотижневий тест 

 
Програма теоретичної підготовки триває 12 тижнів. По закінчення кожного тижня потрібно здавати 

Щотижневий тест. Результат Щотижневого тесту (14 тестів всього, по три спроби на тест) повинен бути 

мінімум 60% для того, щоб отримати можливість здавати Підсумковий іспит. 

Щотижневий тест відкривається щосуботи опівночі (CET). 

Пробні тести і щотижневі тести відкриті до кінця семестру. Тому вони можуть бути здані протягом цього 

періоду. 
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ПІДСУМКОВИЙ ІСПИТ 

І СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ВІДБІР 

Як тільки студенти успішно завершили теоретичні курси і отримали не менше 60% з усіх модулів, вони 

допускаються на Підсумковий іспит. 

Підсумковий іспит і оцінювання проводяться протягом одного тижня для інструктора 1-го рівня і тренера 2-го 

рівня і двох тижнів для 3 рівня. 

ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З ТЕОРІЇ 

Всі 14 модулів, які учні вивчали протягом останніх 12 тижнів, будуть тестуватися в формі випадкового 

письмового іспиту, в якому учень з кількох відповідей вибирає правильний; тривалість: 90 хвилин. Цей іспит 

проводиться в перший день Практичних занять; студенти будуть знаходитися в одній кімнаті під наглядом. 

Цей іспит проводиться в перший день Практичних занять; студенти будуть знаходитися в одній кімнаті під 

наглядом. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

На практичних заняттях студенти повинні продемонструвати знання технік Kodokan; граматики Дзюдо, як в 

стійці (Tachi-Waza) так і в партері (Ne-Waza). 

СЕРТИФІКАТ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Для отримання Сертифікату інструктора на 1 рівні, кандидати повинні володіти дійсним Сертифікатом на 

надання першої допомоги (країни походження). 

NAGE NO KATA 

Студенти 1 рівня повинні продемонструвати свою компетентність в Nage no Kata. Техніку Kodokan можна 

побачити на відео, представленому на платформі. 

KATAME NO KATA 

Студенти 2 рівня повинні продемонструвати свою компетентність в Katame no Kata. Техніку Kodokan можна 

побачити на відео, представленому на платформі. 

СЕРТИФIКАЦИЯ 

Національна федерація отримає сертифікат МФД інструктора 1-го рівня або тренера 2-го рівня. Сертифікати 

видаються Університетом та МФД. Також додається додаток до диплому університету. 

Приклад - Сертифікати 1 рівня 
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ПРАВИЛА УЧАСТІ І 

УМОВИ В АКАДЕМІЇ МФД 

Сертифікація тренерів 

1. Тільки Міжнародна федерація дзюдо (МФД) і Національні федерації, пов'язані з МФД, можуть 

відбирати студентів в Академію МФД (процедура описана вище). 

2. У кожного студента повинна бути персональна адреса електронної пошти, яка буде 

використовуватися протягом усього курсу. Передбачається, що для цієї мети створюється новий 

обліковий запис GMAIL (https://accounts.google.com/signup). 

3. Як було зазначено раніше, для отримання сертифіката 1 рівня необхідно мати Сертифікат надання 

першої допомоги 

4. У разі, якщо Вам треба змінити адрес електронної пошти, який Ви використовуєте, зв'яжіться з нами 

за адресою academy@ijf.org . 

5. Платформа здатна обробляти різні мови. Студенти можуть вибрати свою мову на початку, але також 

вони можуть переключитися на доступні мови в будь-який час проходження курсу. 

6. Курс 3 рівня на отримання Професійної ліцензії буде доступний тільки на трьох офіційних мовах 

МФД: англійській, французькій ті іспанській. 

7. Для надання всіх необхідних даних, студенти повинні заповнити ПРОФІЛЬ КОРИСТУВАЧА відразу 

після реєстрації. 

8. Студенти повинні завантажити фотографію паспортного типу та відскановану копію свого 

національного посвідчення особи або паспорта при реєстрації на платформі. 
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9. Студенти можуть слідкувати за навчальними матеріалами на платформі, або завантажити їх. 

Матеріали не відправляються ніяким іншим способом. 

10. Пробне тестування відкривається щосереди опівночі (Центральноєвропейський час). На підготовку 

до щотижневого тесту дається максимум п'ять спроб. Пробне тестування пропонується тільки в цілях 

практики! Його результат не вплине на остаточні показники студента. 

11. Щотижневі тести стають доступні щосуботи опівночі (Центральноєвропейський час) і будуть 

доступні до останнього дня семестру. Студенту даються максимум три спроби. Студент має 

отримати мінімум 60% в одній з трьох спроб. 

12. Студент не буде запрошений на підсумковий екзамен, якщо не набере мінімум 60% по всіх 14 

модулях. 

13. Студенти можуть відстежувати свій прогрес та результати, натиснувши кнопку «Результати онлайн» 

в розділі «Ваші курси» на платформі. 

14. Керівництво Академії МФД не буде повідомляти студентів про їхній успіх і відсутність 

«щотижневих тестів», тому що це повинно контролюватися учнями. 

15. Семестр завершується наприкінці 12 тижня. Останній тиждень зарезервований для здачі відсутніх 

щотижневих тестів. 

16. Студенти, які з поважних причин (підтверджених Національною федерацією) не отримають 60% з 

усіх модулів, щоб отримати право здавати Підсумковий іспит зможуть доскласти відсутні модулі 

тільки в наступному семестрі. 

17. Заявки на участь у заключному іспиті повинні бути схвалені Національною федерацією студента. 

18. Якщо учень з поважних причин не може досягти 60% по всім 14 теоретичним модулям, Академія 

МФД має можливість організувати цей іспит віддалено після того, як студент задовольнить цю 

вимогу. 

19. У разі, якщо студент не може успішно виконати частину Підсумкового іспиту з поважних причин, 

його Національна федерація може спитати дозволу від Академії МФД для запрошення такого 

студента на наступний Підсумковий іспит для доскладання відсутньої частини. 

20. У разі виникнення ситуацій, які не охоплюються цими правилами, керівництво Академією МФД та 

МФД залишає за собою право приймати відповідні рішення і робити дії, які вони вважають 

потрібними. 
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СТУДЕНТИ З 78 

ФЕДЕРАЦІЙ 

 

Албанія 

 

Греція 

 

Нігер 

 

Ангола 

 

Гуам 

 

Нігерія 

 
Аргентина 

 
Гватемала 

 
Норвегія 

 

Вірменія 

 

Гвінея 

 

Пакистан 

 
Аруба 

 
Гаїті 

 
Палестина 

 
Австралія 

 
Гондурас 

 
Панама 

 

Азербайджан 

 

Угорщина 

 

Парагвай 

 

Багамські о-ва 

 

Індія 

 

Перу 

 
Бенін 

 
Іран 

 
Пуерто Ріко 

 

Болівія 

 

Італія 

 

Литва 

 
Боснія та Герцеговина 

 
Коста-Ріка 

 
Молдова 

 

Ботсвана 

 

Кенія 

 

Сенегал 

 
Бразилія 

 
Косово 

 
Сейшельські острови 

 
Камерун 

 
Киргизстан 

 
Сьєрра-Леоне 

 

Чилі 
 

Латвія 

 

Словенія 

 
Хорватія 

 
Ліван 

 
Південна Африка 

 
Куба 

 
Лівія 

 
Суринам 

 

Домініканська республіка 

 

Малаві 
 

Свазіленд 

 
Еквадор 

 
Маврикій 

 
Швейцарія 

 

Сальвадор 

 

Мексика 

 

Тайвань 

 
Естонія 

 
Монголія 

 
Тринідад 

 
Ефіопія 

 
Марокко 

 
Туреччина 

 
Фіджі 

 
Мозамбік 

 
Сполучені Штати 

 

Фінляндія 

 

Намібія 

 

Уругвай 

 

Грузія 

 

Науру 

 

Замбія 

 

Німеччина 

 

Непал 

 

Зімбабве 
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МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО 

Академія МФД 

 
 


