
 

ПРОЕКТ 

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                             Ректор Ніжинського державного 

                                                                університету імені Миколи Гоголя 

 

                                                                   ________________________________ 

                                                                  «____» ____________________2019 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про спортивний клуб «Університет» 

Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Спортивний клуб «Університет» (далі – Спортивний клуб, СК)  

створений з метою сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, ЗВО й 

загальноосвітніх школах регіону, відбору талановитої молоді для заняття 

спортом і гідного представництва університету на різноманітних спортивних 

змаганнях України, області, міста та інших спортивних змаганнях, відповідно 

до Законів України «Про об’єднання громадян» та «Про фізичну культуру і 

спорт». 

 1.2. Спортивний клуб є структурним підрозділом Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя й має сприяти зміцненню 

високого авторитету цього вишу шляхом досягнення вагомих результатів у 

міських, обласних та всеукраїнських змаганнях, формуванню здорового 

способу життя молоді. 

СК не є юридичною особою, але може мати свою печатку, штамп зі 

своїм найменуванням, прапор, емблему та іншу атрибутику. 

 1.3. Спортивний клуб реалізує свою мету та завдання в тісній взаємодії 

з кафедрою фізичного виховання і валеології, адміністрацією університету, 

факультетами, профспілковими комітетами, студентським самоврядуванням 

та  іншими службами вишу. 

 1.4. Спортивний клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної 

культури і спорту серед учнівської та студентської молоді, аспірантів, 

професорсько-викладацького складу, співробітників університету та членів 

їхніх сімей. 

 1.5. Спортивний клуб діє відповідно до  Закону України «Про вищу 

освіту», актів Державного комітету з питань фізичної культури та спорту 

України, управління з питань фізичної культури та спорту обласної 

державної адміністрації, документів, що регламентують проведення 

різноманітних спортивних заходів, наказів ректора та цього Положення. 

           1.6. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя надає 

СК можливості якісного проведення різноманітних спортивних заходів, 
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тренувального процесу, використання  приміщень, спортивних споруд, 

інвентарю, транспортного і телефонного зв’язку, фінансує витрати на 

утримання клубу. 
 

 

2. Мета та завдання Спортивного клубу 
 

2.1. Мета діяльності СК – створення і забезпечення відповідних умов і 

можливостей для реалізації різноманітних інтересів членів колективу 

університету й  талановитої молоді у сфері фізичної культури і спорту. 

2.2. Головними завданнями СК є: 

– формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної 

культури і спорту; 

– пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної 

культури і спорту під час навчання, роботи, побуту й відпочинку; 

– використання засобів фізичної культури для професійно-прикладної 

підготовки; 

– організація й проведення масових фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів, надання послуг у сфері фізичної культури і спорту; 

– створення  секцій, команд із різних видів спорту; 

– проведення роботи щодо спортивного вдосконалення, підготовки та 

відрядження збірних команд університету на змагання; 

– розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва зі спортивними 

організаціями інших закладів освіти та установ. 
 

3. Основні напрямки діяльності Спортивного клубу 
 

3.1. Спортивний клуб «Університет»: 

– проводить масові змагання, спартакіади (універсіади), навчально- 

тренувальні та відновлювальні збори; 

– формує збірні команди університету з різних видів спорту та 

забезпечує їх участь у спортивних змаганнях; 

– створює необхідні умови для вдосконалення майстерності 

студентів-спортсменів; 

– здійснює підбір  фізкультурних кадрів; 

– організує, проводить та забезпечує контроль за навчально-

тренувальним процесом у спортивних секціях, групах, збірних командах, 

клубах за спортивними інтересами; 

– бере безпосередню участь в організації роботи літніх та зимових 

спортивно-оздоровчих таборів; 

– ініціює, організує та проводить огляди-конкурси на кращу 

організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в підрозділах 

університету; 

– веде просвітницьку діяльність, організовує роботу семінарів і шкіл, 

має право видавати посвідчення та відповідні звання (інструкторів, суддів) 

фізкультурникам-активістам, які пройшли навчання й повністю виконали 

програму семінарів; 
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– раціонально використовує наявні кошти для здійснення і 

вдосконалення поза навчальної спортивної та фізкультурно-масової  роботи 

серед студентів і співробітників; 

– користується спортивними спорудами університету у вільний від 

навчального процесу час,  забезпечує раціональне та  ефективне 

використання цих споруд та спортивного інвентарю у визначений час; 

– користується наданим університетом майном; 

3.2. СК проводить роботу з метою залучення шкільної молоді до занять 

фізичною культурою і спортом, вступу до Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, організовує спортивні свята й заходи 

фізичного виховання за підтримки  адміністрації вишу. 

 3.3. СК організовує участь спортсменів у різних змаганнях, координує 

спортивну діяльність у відповідності до рішень ректорату. 

 3.4. СК при виконанні своїх завдань взаємодіє з адміністрацією 

Ніжинського державного університету та профспілковими організаціями. 

 3.5. Під час проведення різних спортивних заходів (чемпіонатів, кубків 

університету, змагань серед факультетів, кафедр, структурних підрозділів) 

СК співпрацює з кафедрою фізичного виховання і валеології НДУ імені 

Миколи Гоголя. 
 

4. Організаційна структура та керівництво Спортивного клубу. 

 

 4.1. Положення, що регламентує діяльність та організаційну 

структуру СК, затверджується Вченою радою НДУ імені Миколи Гоголя. 

Штатний розклад СК затверджується ректором вишу. 

4.2. Безпосередню організацію діяльності СК і контроль  за роботою 

фахівців здійснює директор СК, який підпорядкований проректору з науково-

педагогічної роботи й відповідальному за організацію виховної роботи 

університету.  

4.3. Директор Спортивного клубу: 

– здійснює керівництво діяльністю спортивного клубу, проводить 

засідання; 

– готує та подає на розгляд Ради СК концепцію (програму) та плани 

роботи Спортивного клубу; 

– представляє СК на Вченій раді університету; 

– діє від імені Спортивного клубу та звітує перед ректоратом, 

проректором із науково-педагогічної роботи та Радою СК (один раз на рік 

перед розширеним складом Ради); 

– веде документацію, візує  договори за напрямами діяльності; 

– видає розпорядження та інші акти; 

– бере участь у підготовці претензій та позовів до юридичних та 

фізичних осіб, що безпосередньо стосуються діяльності СК; 

– готує подання про присвоєння почесних звань фахівцям, 

спортсменам, тренерам-викладачам  та іншим працівникам; 

– здійснює інші дії, що не суперечать  законодавству та створюють 

умови для виконання завдань, які стоять перед СК. 
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 Відповідно до різних напрямів роботи, діяльність СК забезпечують 

також фахівці та тренери, які призначаються  й звільняються ректором 

університету за поданням кафедри фізичного виховання і валеології.  

4.4. Директор СК несе відповідальність за організацію і проведення 

різноманітних спортивних заходів, створення безпечних умов для заняття 

спортом членів клубу, правильність використання фінансових коштів. 

4.5. Дорадчим колегіальним органом СК є Рада Спортивного клубу, яка 

формується з числа провідних фахівців-спортсменів, представників служб 

університету, профспілкових організацій. Головою Ради СК є проректор із 

науково-педагогічної роботи. Секретар Ради СК обирається за пропозицією  

голови Ради з числа її членів. За посадою до складу Ради Спортивного клубу 

входять: проректор із науково-педагогічної роботи, директор СК та його 

заступник, завідувач кафедри фізичного виховання і валеології, представник 

студентської профспілки та профспілки співробітників. 

4.6.Рада Спортивного клубу: 

– розробляє концепцію та здійснює керівництво позанавчальною 

спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою в університеті; 

– формує та подає на затвердження проректору плани роботи клубу, 

плани проведення спортивно-оздоровчих заходів; 

– створює комісії та інші робочі органи Спортивного клубу за 

напрямками роботи і веде контроль за їх діяльністю; 

– формує кадрову політику спортивного клубу, обговорює на своїх 

засіданнях кандидатури керівників секцій та абонементних груп, подає їх на 

затвердження; 

– заслуховує на засіданнях звіти керівників команд та секцій,  дає 

оцінку роботі підрозділів спортклубу, секцій, команд і тренерів; 

– рекомендує кандидатури фізкультурників, спортсменів, тренерів-

викладачів та інших працівників для присвоєння почесних звань; 

– надає пропозиції щодо формування бюджету та використання 

коштів субрахунку СК; 

– заслуховує звіти про роботу СК та надає пропозиції щодо 

вдосконалення спортивно-масової роботи; 

– надає пропозиції щодо кандидатури директора Спортивного клубу. 

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою  

більшістю  голосів присутніх на засіданні членів Ради СК. 

Під час засідання Ради СК ведеться протокол, який підписується 

головою та секретарем. 

4.8. До структури спортивного клубу можуть належати спортивні 

секції, гуртки, клуби за різними видами спорту, клуби та об’єднання  

вболівальників тощо. 
 

5. Взаємовідносини Спортивного клубу 

 та кафедри фізичного виховання і валеології 
 

5.1. СК проводить спортивні змагання та заходи у співпраці з 

кафедрою фізичного виховання і валеології, а також залучає для реалізації 
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своїх цілей та завдань інші університетські підрозділи, організації та 

приватних осіб. 

5.2. Під час проведення різноманітних спортивних заходів до уваги 

насамперед береться навчальний процес, а потім  тренування у секціях за 

різними видами спорту, НТЗ та інші спортивні заходи.  

5.3. Під час розробки календарів спортивних змагань (чемпіонатів, 

першості, спартакіад, універсіад, кубків тощо), які проводяться в спортивних 

залах, розклад цих змагань погоджується із завідувачем кафедри. Остаточний 

розклад затверджується Радою СК.  

5.4. З метою недопущення порушень навчального процесу 

директор СК погоджує із завідувачем кафедри фізичного виховання і 

валеології залучення викладачів кафедри до проведення спортивних заходів.  

5.5. Завідувач кафедри фізичного виховання і валеології сприяє 

залученню викладачів кафедри до тренерського складу СК та несе 

відповідальність за якість проведення ними тренувального процесу.  

5.6. Контроль за виконанням усіх видів діяльності СК здійснюється 

проректором із науково-педагогічної роботи.  
 

6. Фінансування Спортивного клубу 
 

 6.1. Фінансування СК здійснюється на основі кошторису,  

затвердженого ректором університету.  

6.2. Витрати на утримання спортсменів у період проведення різних 

змагань, навчально-тренувальних зборів здійснюються у відповідності до 

чинних норм, затверджених Державним   комітетом   України   з   питань  

фізичної культури і спорту.   

6.3. Усі фінансові витрати, пов’язані з діяльністю СК, оформлюють 

необхідними бухгалтерськими документами в установленому порядку. 

Голова СК несе повну відповідальність за використання коштів та звітність. 

 6.4. Видача коштів на харчування спортсменів, тренерів та керівників 

проводиться  в порядку, визначеним окремим наказом ректора згідно з 

кошторисом. 

 6.5. Дольову участь у фінансуванні СК можуть брати спонсори та 

меценати. 

 6.6. СК може надавати платні послуги, які можуть надаватися 

закладами вищої освіти та нормативною базою НДУ імені Миколи Гоголя, 

затвердженою у встановленому порядку. Кошти від платних послуг і кошти 

спонсорів та меценатів перераховуються на субрахунок СК. 

 

7. Спортивно-тренувальна база 
 

 7.1. Університет створює всі необхідні умови для належного утримання 

спортивних залів, спортивних майданчиків, тренажерних залів та інших 

спортивних споруд.  

         7.2. Підтримує, в тому числі й фінансово, проведення різних спортивних 

змагань, свят, вечорів, зокрема, надає для використання спортивний і 

тренажерний зали, інші приміщення та споруди,  інвентар.  
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7.3. Для проведення відповідних заходів СК може орендувати 

приміщення, бази, спортивний інвентар тощо у сторонніх установах та 

приватних осіб. Також для організації та проведення різноманітних 

спортивних змагань, акцій, свят НДУ імені Миколи Гоголя може укладати 

угоди з суддями, інспекторами, медичними працівниками та ін.   
 

8. Прикінцеві положення  
 

8.1. Зміни та доповнення до чинного Положення в разі потреби можуть 

вноситися рішенням Вченої ради університету за умови  їх погодження  з 

керівниками відповідних структурних підрозділів та головами профспілкових 

організацій університету. 

8.2. Положення набирає чинності з дня його затвердження Вченою 

радою університету. 

 
  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор  з  фінансово-економічної               С. М. Давиденко 

та господарської діяльності 

 

Завідувач кафедри фізичного виховання і валеології                            П.І. Щербак 

 

Директор спортивних споруд НДУ      

 

Юрист          Д. О.  Рондарь 

 

Головний бухгалтер університету                                                            О. О. Овчар 
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