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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Спортивний клуб Запорізької державної інженерної академії (далі ЗДІА) є
її фізкультурно-спортивною структурною одиницею.
1.2 Спортивний клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і
спорту

серед

студентської

молоді,

аспірантів,

професорсько-

викладацького складу, співробітників академії та членів їх сімей.
1.3 Спортивний клуб діє у відповідності до Конституції України та законів
України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), «Про фізичну
культуру і спорт» (№ 3809-XII ( 3809-12) від 24.12.93 зі змінами та
доповненнями), інших

законодавчих

та нормативно-правових актів,

статутних вимог Спортивної студентської спілки України та Міжнародної
федерації університетського спорту та Статуту ЗДІА.
1.4 Діяльність спортивного клубу будується на засадах самоврядування,
добровільності членства та участі в його справах.
1.5 Спортивний клуб реалізує свою мету та завдання в тісній взаємодії з
керівництвом ЗДІА на підставі об’єднання фінансових, матеріальних,
трудових ресурсів закладу, профспілкових організацій та студентського
самоврядування.
1.6 Спортивний клуб підпорядковується безпосередньо ректорові ЗДІА,
роботу спортивного клубу координує проректор з науково-педагогічної
роботи.
1.7 Взаємодія спортивного клубу з профспілковими комітетами будується на
договірних засадах.
1.8 Спортивний

клуб

може

вступати

в

різні

громадські

організації

фізкультурно-спортивної спрямованості.
1.9 Спортивний клуб має право впроваджувати свій прапор, емблему, печатку,
іншу атрибутику.
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2 МЕТА І ЗАВДАННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
2.1 Метою діяльності спортивного клубу є створення і забезпечення
відповідних умов для задоволення інтересів працівників, студентів
академії та членів їх сімей у сфері фізичної культури й спорту.
2.2 Головними завданнями спортивного клубу є:
- формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури
і спорту;
- використання засобів фізичної культури для професійно-прикладної
підготовки;
- організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних
заходів, змагань
- створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій та
команд з різних видів спорту;
- просвітницька робота та заохочення спонсорів до підготовки та
відрядження збірних команд академії на змагання різного рівня;
- розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва зі спортивними
організаціями інших навчальних закладів;
- залучення

студентської

молоді

до

регулярних

занять

фізичною

культурою, спортом і туризмом;
- забезпечення виконання комплексних та цільових програм з питань
фізкультурно-реабілітаційної й спортивної роботи у навчально-виховнії
сфері;
- формування у молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної
культури і спорту;
- пропаганда здорового способу життя, впровадження засобів фізичної
культури й спорту в навчанні, роботі, побуті, відпочинку студентів,
викладачів і співробітників, інших осіб;
- проведення роботи щодо спортивного вдосконалення, підготовки та
відрядження збірних команд ЗДІА на змагання з різних видів спорту;
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- підтримка в належному стані, розвиток спортивних залів і споруд ЗДІА
за рахунок власних надходжень та спонсорських внесків.
3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
- Проведення спортивно-масових заходів, в тому числі спартакіад,
універсіад, навчально-тренувальних та оздоровчих зборів;
- організація, проведення та забезпечення контролю за навчальнотренувальним процесом у спортивних секціях;
- участь в організації роботи літніх і зимових оздоровчо-спортивних
таборів;
- організація тренувальних зборів та змагань в літній період на базі СФК
«Студентська Січ» (з командами ЗДІА та іншими зацікавленими
організаціями);
- організація та проведення огляд-конкурсів з фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи в підрозділах академії;
- формування збірних команд ЗДІА з різних видів спорту та забезпечення
їх участі у спортивних змаганнях;
- забезпечення раціонального та ефективного використання матеріальнотехнічної бази спортивних споруд, інвентарю, обладнання, сприяння його
розвитку та оновленню;
- заохочення фізкультурно-спортивного активу, тренерів і спортсменів за
високі

показники

розвитку

масової

фізкультурно-оздоровчої

та

спортивної роботи;
- здійснює інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та
створюють умови для виконання завдань, які стоять перед спортивним
клубом.

4.1

4 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБУ
Спортивний клуб є структурним підрозділом ЗДІА. Керівником

спортивного клубу є директор, що призначається наказом ректора.
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2.2Директор спортивного клубу ЗДІА безпосередньо підпорядковується
ректору академії.
4.2.1 На посаду директора спортивного клубу може бути призначена особа, яка
має вищу освіту, необхідні знання, досвід та кваліфікацію за фахом.
4.2.2 Директор спортивного клубу має право:
- здійснювати керівництво діяльністю спортивного клубу;
- здійснювати керівництво позанавчальною спортивною та фізкультурнооздоровчою роботою, що здійснюється в академії;
- з урахуванням пропозицій кафедри фізичного виховання і спорту
розглядати

та

затверджувати

плани

роботи

спортивного

клубу,

календарні плани студентських спортивних та оздоровчих заходів;
- представляти інтереси Спортивного клубу у взаєминах з громадянами,
юридичними особами, органами державної влади і управління;
- користуватись майном і засобами спортивного клубу з дотриманням
вимог, визначених законодавством, рішеннями ректорату, іншими
нормативними правовими актами;
- отримувати заохочення, у тому числі матеріальні, згідно до діючого
«Положення про преміювання працівників ЗДІА».
4.2.3 Обов’язки директора спортивного клубу:
- організація та проведення спортивно-масових заходів в академії,
контроль за підготовкою збірних команд з видів спорту, діяльності
спортивних секцій;
- організація та контроль за навчально-тренувальними зборами спортивних
команд та клубів, що проводяться на базі ЗДІА;
- здійснення загального керівництва адміністративно-господарською і
економічною діяльністю спортивного клубу;
- організація роботи персоналу спортивного клубу;
- вирішення питань діяльності спортивного клубу в межах, наданих йому
прав щодо витрачання фінансових і матеріальних ресурсів;
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- вирішення питань, що пов’язані з наданням членам клубу додаткових
послуг;
- здійснення контролю за дотриманням персоналом клубу техніки безпеки,
виробничої санітарії, протипожежної безпеки;
- прийняття рішень про накладення адміністративних стягнень, прийняття
заходів для заохочення персоналу та членів клубу;
- облік членів клубу;
- щорічно звітувати перед ректором та вченою радою ЗДІА за наслідками
діяльності.
4. 3 Члени спортивного клубу
4.3.1 Членом спортивного клубу можуть бути студенти, аспіранти, викладачі та
співробітники ЗДІА, а також усі бажаючі, незалежно від їх членства в інших
спортивних товариствах:
- у спортивному клубі передбачено постійне, тимчасове і гостьове
членство;
- до постійних членів спортивного клубу відносяться усі студенти,
аспіранти, співробітники й викладачі ЗДІА; постійний член спортивного
клубу має постійне членство і користується всіма пільгами, які
надаються спортивним клубом;
- тимчасовий член спортивного клубу оплачує визначену кількість
відвідувань тренувального процесу та спортивних змагань;
- гостьовий член спортивного клубу оплачує вартість одноразового
відвідування тренувального процесу та спортивних змагань;
- розмір внесків для всіх категорій встановлюється спортивним клубом,
розглядається на ректораті та затверджуються ректором.
4.3.2 Члени спортивного клубу мають право:
- займатися фізичною культурою і спортом у секціях, командах клубу;
- підвищувати кваліфікацію в обраному напрямку фізкультурно-спортивної
та громадської діяльності;
- виступати за свій клуб у змаганнях;
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- користуватись спортивними спорудами та інвентарем спортклубу.
4.3.3

Члени спортивного клубу зобов’язані:

- брати участь у роботі спортивного клубу, виконувати рішення його
керівних органів;
- вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;
- берегти майно, інвентар та форму спортивного клубу ЗДІА;
- регулярно проходити медичний огляд, вести контроль за станом здоров’я,
дотримуватися особистої та громадської гігієни.
4.4 З постійних членів спортивного клубу обираються представники,
відповідальні за позанавчальну спортивну роботу (для студентів – один
представник відповідного факультету; для викладачів та співробітників – з
числа членів профкому ЗДІА, відповідальний за спортивну та культурно-масову
роботу), що постійно діють на громадських засадах. Відповідальні за поза
навчальну спортивну роботу:
- доносять інформацію о спортивних заходах, секціях відповідним
студентським групам, викладачам та співробітникам;
- виявляють реальних кандидатів на участь у спортивних засадах з
урахуванням стану здоров’я (анкетування);
- ведуть пропаганду здорового образу життя, фізичної культури та спорту;
- залучають студентів, співробітників та викладачів до спортивно-масових
заходів;
- активно взаємодіють з викладачами та кураторами фізкультурнооздоровчої діяльності кафедри фізичного виховання та спорту.
4.5 Члени спортивного клубу організовують спортивні секції з різних видів
спорту. Керівником секції може бути викладач, що має відповідну профільну
спеціалізацію, або інший член клубу, якого обирає відповідна спортивна секція.
Відповідальні за спортивні секції:
- узгоджують з директором спортивного клубу графік тренувального
процесу секції;
- несуть відповідальність за виконання членами секції цього положення;
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- несуть відповідальність за стан приміщень та інвентарю академії у
процесі тренування;
- представляють інтереси спортивної секції у спортивному клубі.
5 ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБУ
Спортивний клуб має право:
- співпрацювати з фізкультурно-спортивними організаціями на договірних
засадах;
- розробляти, затверджувати положення і плани фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів;
- брати участь в рекламних акціях спонсорів;
- проводити фізкультурно-спортивні заходи, використовуючи при цьому
власні кошти, що надходитимуть від благодійних та спонсорських
внесків;
- надавати пропозиції щодо присвоєння почесних звань та нагород членам
спортивного клубу;
- відповідно з нормами законодавства присвоювати спортивні розряди,
видавати дипломи та інші спортивні відзнаки;
- надавати кандидатури фізкультурників, спортсменів, тренерів-викладачів,
громадський актив та інших працівників для присвоєння почесних звань;
-

згідно статуту ЗДІА користуватись спортивними спорудами для
проведення секційно-тренувальної роботи для студентів, викладачів та
співробітників у вільний від навчального процесу час;

- використовувати фінансові асигнування, що передбачені бюджетом
академії

та

позанавчальної

профспілковими
спортивної

комітетами

та

ЗДІА,

для

фізкультурно-оздоровчої

здійснення
роботи

зі

студентами, викладачами та співробітниками ЗДІА;
- здійснення підбору фізкультурних кадрів для проведення поза навчальної
секційно-тренувальної роботи.
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6 МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
6.1Спортивний клуб здійснює право користування майном, закріпленого за
ним, що включає основні фонди, матеріальні цінності і фінансові ресурси у
відповідності з метою і завданням своєї діяльності.
6.2Спортивні споруди, які знаходяться на балансі ЗДІА, надаються в
розпорядження спортивного клубу у вільний від навчальних занять за
складеним розкладом.
6.3Кошти спортивного клубу утворюються з наступних джерел:
- коштів, що передбачені бюджетом академії та профспілкових комітетів на
організацію позанавчальної спортивної ті фізкультурно-оздоровчої
роботи зі студентами, аспірантами, викладачами, співробітниками
академії та членами їх сімей;
- благодійних та спонсорських внесків від юридичних та фізичних осіб;
- внесків від тимчасових та гостьових членів клубу за використання
спортивних приміщень і обладнання академії;
- благодійних внесків від фізкультурно-спортивних організацій.
6.4У Спортивному клубі відповідальним за використання грошово-майнових
активів є директор спортивного клубу, а в разі його відсутності – особи, що
його замінюють, за призначенням ректора.
6.5Кошти, що надходять до спортивного клубу, зберігаються на загальному
рахунку академії.
7 ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
АКАДЕМІЇ
7.1Спортивний клуб організовує і проводить роботу у взаємодії з ректоратом,
студентським центром мистецтв, структурними підрозділами академії,
деканатами факультетів, профспілковими комітетами ЗДІА, органами
студентського самоврядування, кафедрою фізичного виховання і спорту.
7.2Академія надає спортивному клубу приміщення і спортивні споруди,
обладнання, інвентар та спортивну форму для проведення навчально10

тренувального

процесу. Господарська

частина

та

інші

підрозділи

забезпечують транспорт, ремонт приміщень та інші роботи. Керівники
структур ЗДІА сприяють успішному впровадженню фізичної культури і
спорту у вузі і на факультетах.
7.3Особливо тісна спільна робота об'єднує спортивний клуб з кафедрою
фізичного виховання та спорту, яка виконує безперервний навчальновиховний процес, вирішальні завдання фізкультурної освіти, сприяє
різнобічному фізичному розвитку, вдосконаленню спортивної майстерності
студентів на протязі їх навчання, виховання у них організаторських та
інструкторських навичок

проведення

самостійної

роботи

з

фізичної

культури і спорту на відпочинку.
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