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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Статуту Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності» та відповідно до чинного законодавства 

України. 

     1.2. Спортивний клуб університету діє в структурі кафедри фізичного 

виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного 

університету  імені  Юрія  Кондратюка, який  очолює  Голова  Спортивного 

клубу. 

Спортивний клуб не є юридичною особою.  

     1.3. Спортивний клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної 

культури  і спорту серед студентської молоді, аспірантів, професорсько-

викладацького складу, співробітники університету та членів їх сімей. 

     1.4. Спортивний клуб діє відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про фізичну культуру і спорт», «Про вищу освіту», чинного 

законодавства України, статутних вимог Спортивної студентської спілки 

України, Міжнародної федерації університетського спорту, а також даного 

Положення, що спрямоване на виконання соціально важливих функцій у галузі 

фізичної культури та спорту. 

     1.5. Спортивний клуб реалізує свою мету, завдання в тісній взаємодії і 

співпраці з керівництвом університету, кафедрою фізичного виховання, спорту 

та здоров’я людини, профспілковим комітетом працівників, профспілковим 

комітетом студентів та аспірантів. 

     1.6. Університет надає Спортивному клубу можливості якісного 

проведення різноманітних спортивних заходів, тренувального процесу, 

використання приміщень, спортивних споруд та спортивних майданчиків 

ПолтНТУ. 

     1.7. Спортивний клуб створюється та ліквідується за рішенням Вченої ради 

ПолтНТУ. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

 

        2.1. Метою створення Спортивного клубу є об’єднання  студентів, 

аспірантів, викладачів університету, співробітників університету для занять 

фізичною культурою, спортом, оздоровленням та популяризацією здорового 

способу життя. 

        2.2. Завдання Спортивного клубу: 

- підвищення рейтингу університету шляхом перемог на Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях; 

- формування всебічної, гармонійно розвиненої особистості засобами 

фізичної культури та спорту; 

- пропаганда здорового способу життя; 

-  планування, організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів; 



- організація і планування роботи груп спортивного вдосконалення, 

підготовка збірних команд на спортивні змагання; 

-   надання платних послуг у сфері фізичної культури і спорту (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» та наказу Міністерства освіти і 

науки України від 14.10.2010р. № 949); 

-    створення фізкультурно-спортивних об’єднань, спортивних секцій;  

-   сприяння розвитку сучасної матеріально-технічної бази для занять фізичною 

культурою і спортом, її ефективному використанню. 

 

3. ШТАТНИЙ РОЗПИС СПОРТИВНОГО КЛУБУ ТА  

КЕРІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

 3.1. Спортивний клуб очолює Голова, який призначається наказом 

ректора ПолтНТУ. Посада Голови є штатною одиницею в штатному розписі 

університету. 

 3.2. Голова Спортивного клубу зобов’язаний: 

- представляти і діяти від імені Університету у взаєминах з юридичними та 

фізичними особами; 

- складати план роботи, календарний план спортивно-масових і оздоровчих 

заходів на кожен рік; 

- формувати розклад навчально-тренувальних занять спортивних секцій, 

груп загальної фізичної підготовки, оздоровчих груп та ін.; 

- проводити масові змагання, спартакіади, універсіади з різних видів 

спорту; 

- здійснювати облік студентів-спортсменів, оздоровчих груп тощо; 

- контролювати роботу спортивних секцій, груп спортивного 

вдосконалення; 

-       здійснювати   роботу   по   наданню   платних   послуг  у   сфері   фізичного 

виховання   і  спорту  (відповідно   до   постанови  Кабінету  Міністрів  України  

від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 14.10.2010р. № 949); 

- здійснювати облік та ведення відповідної документації, складає звіти тощо; 

- забезпечувати контроль якості навчально-тренувального процесу в спортивних 

секціях, групах загальної фізичної підготовки, оздоровчих групах тощо; 

- забезпечувати проведення всіх видів занять з використанням спортивного 

майна університету; 

- забезпечувати раціональне використання матеріально-технічної бази, 

спортивних споруд, інвентарю та обладнання університету; 

-        формувати збірні команди ПолтНТУ з різних видів спорту; 

-      представляти фізкультурників, спортсменів, тренерів-викладачів, 

громадський актив для нагородження, присвоєння почесних звань тощо; 



- здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України, створює 

умови для виконання завдань, передбачених Спортивним клубом. 

- подавати 1 раз на рік у кінці навчального року звіт про проведену роботу 

ректору університету 

         3.3. Права Голови Спортивного клубу визначаються посадовою інструкцією. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

 

       4.1. До структури Спортклубу входять: 

-      секції, заняття у яких проводяться безкоштовно для студентів – членів 

збірних команд ПолтНТУ з різних видів спорту; 

-      групи загальної фізичної підготовки; 

-      оздоровчі групи; 

-    спортивні секції працівників науково-педагогічного складу та співробітників 

університету; 

-   спортивні секції, які діють на комерційній основі (відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності»). 

       4.2. На кожному факультеті з числа студентів обирають фізорга факультету, 

фізоргів курсів, які організовують участь студентів у спортивних заходах. 

       4.3. Викладачі кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, 

разом з керівниками факультетів організують участь працівників науково-

педагогічного складу у спортивно-масових заходах університету. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СЕКЦІЙ, ГРУП ЗАГАЛЬНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ОЗДОРОВЧИХ ГРУП, СПОРТИВНИХ 

СЕКЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ТА СПІВРОБИТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ, 

СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ (НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ),  ЯКІ ВХОДЯТЬ 

В  СТРУКТУРУ СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

 

       5.1. Члени секції та спортивно-оздоровчих груп Спортивного клубу мають право: 

-     займатися фізичною культурою і спортом у спортивних секціях, командах, 

оздоровчих групах, групах загальної фізичної підготовки; 

-     підвищувати свою спортивну кваліфікацію та майстерність у вибраному 

виді спорту; 

-     брати участь у спортивних змаганнях (згідно положень зі змагань); 

-     удосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя; 

-     користуватися спортивними спорудами та інвентарем університету. 

       5.2. Члени секції та спортивно-оздоровчих груп Спортивного клубу зобов’язані: 

-     приймати участь у роботі клубу, вносити пропозиції щодо покращення 

роботи клубу; 

-     берегти майно, інвентар і спортивну форму університету; 

-     регулярно проходити медичний огляд, вести контроль стану здоров’я, 

дотримуватися особистої гігієни. 



 
 

 


