


1. Загальні положення 

 1.1 Центр фізичного виховання та спорту студентської молоді  ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука (далі – Центр) - забезпечує   формування здорового способу життя 

студентської молоді. Сьогодні як ніколи вимагається створення умов для 

прояву вільної, творчої і здорової особистості, яка володіє інтелігентністю у 

повному об'ємі її класичних якостей.  

Становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і 

відродженні фізичних цінностей, пріоритетного розвитку під час занять 

фізичної культури та спорту, як необхідне джерело прогресу суспільства з 

гарантованим майбутнім. Формування здорової інтелігенції, сприяння 

збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її 

здорової еліти - завдання, що стоїть перед вищим навчальним закладом на 

одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців,  розуміння ролі 

фізичної культури і спорту в розвитку особистості і підготовки її до 

професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної 

культури і спорту, потреби в регулярних заняттях з фізичної культури,  участь у 

різних спортивних заходах на рівні університету, міста, області а також у 

чемпіонатах України, Європи та чемпіонатах світу серед студентів з видів 

спорту, визнаних в Україні, всеукраїнських універсіадах, Європейських 

студентських іграх та Всесвітніх універсіадах, інших комплексних 

всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах серед студентів і 

забезпечує їх участь у зазначених заходах. 

1.2. Центр у своїй діяльності керується положенням та регламентуючими 

документами університету, міським та обласним управліннями молоді та 

спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту 

України. 

1.3. Завданням  Центру є оздоровлення студентів  а також участь у різних 

спортивних заходах університету, міста, області та спортивних змаганнях 

України, Європи і чемпіонатах світу серед студентів з різних видів спорту, 

визнаних в Україні, всеукраїнських універсіадах, Європейських студентських 



 

іграх та Всесвітніх універсіадах, інших комплексних всеукраїнських та 

міжнародних спортивних заходах. 

1.4. Засновником Центру є: Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет  імені Степана Дем’янчука. 

1.5. Створення, реорганізація, ліквідація Центру здійснюється за 

відповідним рішенням Вченої ради університету у спосіб, передбачений 

чинним законодавством. 

1.6. Центр є структурним підрозділом університету. 

1.7. Центр утворюється за наявності: 

- умов, необхідних для оздоровлення студентської молоді, залучення їх до 

занять фізичної культури та підготовки молоді Центру до занять з обраного 

виду спорту;  

- приміщень та обладнання, призначених для проведення спортивно-

масових та оздоровчих заходів; 

- достатнього фінансування для проведення постійно діючих занять, 

тренувань, навчально-тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів та 

участі студентів Центру у спортивних змаганнях різного рангу. 

2. Мета, завдання, функції та права Центру 

2.1 Метою центру є забезпечення повноцінного функціонування 

спортивних споруд у належному стані для залучення більшої кількості  

студентської молоді до занять оздоровчою фізичною культурою та спортом, 

проведення міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань та інших 

спортивно-оздоровчих заходів, навчально-тренувальної роботи та навчально-

тренувальних зборів. 

2.2 Досягнення зазначеної мети передбачається шляхом вирішення таких 

основних завдань: 

2.2 .1 ефективне використання можливостей та створення необхідних умов 

для організації оздоровчої,  фізкультурно-масової та спортивної роботи; 

2.2 .2 забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних 

спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні 

майданчики тощо); 



 

2.2 .3 співпраця з різними спортивними спорудами, а також з органами 

місцевого самоврядування, спортивними клубами, федераціями та іншими 

організаціями; 

2.2 .4 залучення коштів для розвитку матеріально-технічної бази факультету 

ЗФКС та університету вцілому; 

2.2 .5 максимально залучити студентську молодь до проведення 

фізкультурно-оздоровчої, спортивної та масової роботи; 

2.2 .6 максимально залучити кадровий склад працівників для забезпечення 

високого рівня професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в 

нових соціально-економічних умовах; 

2.2 .7 організувати роботу спортивних секцій, гуртків, урізноманітнення їх 

за рахунок нових (популярних) видів спорту; 

2.2 .8 впровадження інноваційних процесів в систему управління та 

функціонування спортивних споруд; 

2.2 .9 проведення оздоровчих, спортивно-масових заходів та навчально-

тренувальних занять і  навчально-тренувальних зборів; 

2.2 .10 модернізація спортивних споруд, що у перспективі стануть 

рентабельними.  

2.3. Центр співпрацює з адміністрацією, кафедрами факультету  здоров’я, 

фізичної культури і спорту  та іншими факультетами, інститутами, відділами та 

структурними підрозділами університету, органами студентського 

самоврядування, органами державної влади та місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, зокрема    

Спортивною студентською спілкою України та її структурними підрозділами, 

іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, організаціями і 

установами. 

2.4. Формування годин з дисциплін (фізичне виховання, ПСМ, СПУ, 

спортивні ігри, плавання та інших дисциплін) планується на кафедрах та 

факультетах університету, узгоджуються  з навчальними та робочими планами 

та затверджуються навчальною частиною, а також складається та 



 

затверджується керівником університету календар спортивно-масових заходів і 

змагань. Навчальний рік закінчується таким видом контролю, як залік. 

Проводиться комплектування та затвердження збірних команд з видів 

спорту; 

Формування та затвердження тренерського складу збірних за видами 

спорту; 

Затвердження, за поданням відповідних тренерів, тренувальних планів 

підготовки збірних  з видів спорту до виступів у змаганнях, передбачених 

календарем; 

Організація та контроль занять та тренувального процесу відповідно до 

наявної структури спортивних споруд та закладів фізичної культури та спорту. 

Проведення спортивних заходів, забезпечення виступів членів збірних 

команд університету; 

Узгодження індивідуального плану підготовки студентів Центру з видів 

спорту з їх навчальними планами та структурними підрозділами (кафедрами, 

факультетами, керівництвом університету); 

Поширення інформації про успіхи студентів Центру засобами масової 

інформації, власними джерелами та в мережі інтернет; 

Популяризація спорту серед здобувачів вищої освіти; 

Участь у проведенні спортивно-масових заходів  для студентської молоді, 

забезпечення участі провідних спортсменів збірних з видів спорту у 

презентаційних заходах різного рівня; 

Пошук та сприяння до вступу в магістратуру та аспірантуру 

перспективних спортсменів; 

Надання платних послуг у сфері оздоровлення та занять з фізичної 

культури і спорту відповідно до чинного законодавства. 

2.5 Організація діяльності оздоровчої та навчально-тренувальної роботи 

Центру: 

2.5.1 Організація оздоровчого та навчально-тренувального процесу 

здійснюється на підставі затверджених планів змагань підготовки студентів  

Центру до різних змагань на відповідний період.  



 

2.5.2 Навчально-тренувальний збір триває до 250-300 днів в межах 

календарного року. 

2.5.3 Зарахування студентів Центру здійснюється відповідно до Наказу 

керівника, на підставі їх заяви, та відповідної медичної довідки про стан 

здоров’я та документів, що підтверджують спортивні досягнення. 

2.5.4 Спортсмени Центру зобов’язані проходити медичний огляд відповідно до 

чинного законодавства. 

2.5.5 Медичне забезпечення діяльності Центру організовується відповідно до 

чинного законодавства університетським центром спортивної медицини. 

2.5.6  Виховна робота зі студентами Центру у Центрі здійснюється з 

урахуванням вимог керівництва університету, Олімпійської хартії, 

Міжнародної Федерації і Європейської асоціації студентського спорту у 

відповідності до чинного законодавства. 

3. Керівництво діяльністю Центром 

3.1 Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, а у разі його 

відсутності - особа, на яку покладено виконання обов’язків директора. 

3.2 На посаду директора призначається особа, яка є в структурі університету, 

має повну вищу освіту відповідного напряму, стаж роботи у закладах фізичної 

культури та спорту, кафедрах фізичного виховання  або організаціях 

фізкультурно-спортивної спрямованості не менше, ніж три роки. 

3.3 Директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до 

завдань, покладених на Центр, несе відповідальність за реалізацію завдань та 

функцій, визначає відповідальність його працівників. 

3.4  Керівництво Центру: 

3.4.1 забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, створює        

належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

3.4.2 затверджує, у межах визначеної граничної чисельності працівників та 

фонду оплати праці, в установленому порядку структуру та штатний розпис 

Центру; 

3.4.3 видає положення, регламенти, накази, у межах своїх повноважень; 



 

3.4.4 встановлює в межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання 

щодо надання доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам Центру, 

застосовує інші засоби заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на 

працівників Центру відповідно до чинного законодавства; 

3.4.5 укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу 

тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю в межах передбачених коштів; 

3.4.6 представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях, 

підприємствах при розгляді чи вирішенні питань, що входять до його 

компетенції, або уповноважує на це, відповідно до чинного законодавства, 

інших працівників; 

3.4.7 бере участь у заходах з питань, що внесені до компетенції Центру; 

3.4.8 відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у 

користування і володіння Центру; 

 3.4.9 здійснює інші повноваження, передбачені чинним  законодавством. 

4. Організаційне та фінансово-господарське забезпечення Центру 

4.1 Організаційне забезпечення реалізації центру здійснюватиметься шляхом 

розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних планів та 

заходів, спрямованих на реалізацію положень, проведення моніторингу стану їх 

виконання. 

4.2  Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до 

чинного законодавства та положення про Центр. 

4.3 Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів університету та 

інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

4.4  Умови оплати праці працівників Центру визначаються в установленому 

законодавством порядку. 

4.5  Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством. 

4.6 Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

самостійно:  

4.6 .1  розпоряджається коштами;  

4.6.2 модернізує, за потреби, власну матеріально-технічну базу  (у разі її 

наявності);  



 

4.6.3 володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до 

законодавства;  

4.6 .4  виконує інші функції, що не суперечать законодавству. 

4.7  Матеріально-технічна база Центру може складатися з:    

4.7.1     адміністративних приміщень; 

      4.7.2  спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, 

майданчики тощо); 

4.7.3  обладнання відео- та аудіоапаратури, засобів зв’язку, оргтехніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розробники «Положення про центр фізичного виховання та спорту 

студентської молоді  ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»: 

 

 

 


