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1. Загальні положення
1.1 Центр студентського спорту - структурний підрозділ університету, який 
забезпечує створення умов для поєднання навчання у вищому навчальному 
закладі та спортивну підготовку студентів, зокрема, до участі у чемпіонатах 
Європи та світу серед студентів з видів спорту, визнаних в Україні, на 
Всесвітніх універсіадах.
2.1 Центр студентського спорту у своїй діяльності керується Законами України; 
законодавчими актами Президента України і Кабінету Міністрів України; 
наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту 
України та інших центральних органів виконавчої влади; цим Положенням.
3.1 Засновником центру студентського спорту є Тернопільський національний 
економічний університет.
4.1 Утворення, реорганізація або ліквідація Центру студентського спорту 
здійснюється у встановленому законодавством порядку рішенням Вченої ради 
ТНЕУ.
5.1 Центр студентського спорту утворено за наявності власної спортивної бази з 
певних видів спорту; спеціального інвентарю та обладнання, передбаченого для 
певних видів спорту; місць для харчування та проживання студентів протягом 
року; приміщень та обладнання, призначених для проведення реабілітаційно- 
відновлюваних заходів; можливості фінансування для проведення постійно 
діючих навчально-тренувальних зборів та участі студентів у спортивних 
змаганнях.
6.1 В межах повноважень роботу Центру студентського спорту ТНЕУ 
координує, а також здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності 
Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

2. Мета, завдання та права центру студентського спорту

2.1 Основною метою діяльності центру студентського спорту є організація і 
проведення додаткових факультативних занять з фізичного виховання зі 
студентами університету, організація оздоровлення контингенту студентів, 
забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі навчальної та 
тренувальної діяльності студентів.
У центрі також організується підготовка з олімпійських та неолімпійських 
видів спорту, які визнані в Україні.
2.2 Зі студентами, тренерами у центрі студентського спорту здійснюється 
виховна робота з урахуванням вимог Олімпійської хартії, Міжнародної 
Федерації та Європейської асоціації студентського спорту.
2.3 Для виконання завдань центр, в особі його директора, має право:
- видавати розпорядження щод© діяльності центру, які є обов’язковими для 

виконання всіма працівниками, і можуть бути скасовані ректором університету, 
якщо вони суперечать законодавству, статуту університету чи завдають шкоди 
інтересам університету;
- вносити пропозиції ректору, Вченій раді університету щодо вдосконалення 

навчальних планів і програм та освітньо-виховного процесу;



- проводити в установленому порядку наради, семінари інші публічні заходи з 
питань освітньо-виховного та тренувального процесів;
- подавати клопотання щодо заохочення співробітників центру або 

застосування до них заходів дисциплінарного впливу, передбачених чинним 
законодавством;
- вимагати від працівників центру виконання планів внутрішнього розпорядку 

університету, посадових інструкцій, трудового договору (контракту), цього 
положення;
- представляти інтереси університету у вітчизняних та міжнародних 

організаціях, державних установах в межах наданої компетенції.

3. Функції центру студентського спорту

3.1. Організація навчально-тренувального процесу у центрі студентського 
спорту здійснюється на підставі затверджених планів підготовки студентів- 
спортсменів до головних змагань на відповідний період, навчальних програм з 
видів спорту та індивідуальних планів підготовки.
3.2. У центрі студентського спорту можуть займатися студенти, які навчаються 
в ТНЕУ, та посіли: 1-10 місце на Всесвітній універсіаді, 1-10 місце на 
чемпіонаті Світу серед студентів, 1-8 місце на чемпіонаті Європи серед 
студентів, 1-8 місце на чемпіонаті України, 1-6 місце на чемпіонаті України 
серед юніорів, 1 -3 місце на чемпіонаті України серед студентів, 1-2 місце на 
чемпіонаті області або міста з певного виду спорту.
Обов'язковою умовою для занять у центрі студентського спорту є наявність 
медичного висновку про стан здоров'я студента.
3.3 Центр студентського спорту забезпечує студентів харчуванням, 
розміщенням, медично-відновлювальними засобами та виробами медичного 
призначення, спортивною формою, інвентарем та обладнанням відповідно до 
затверджених у встановленому порядку норм витрат.
3.4 До роботи центру студентського спорту, згідно укладених трудових 
договорів, можуть залучатися викладачі кафедри фізичної культури і спорту 
університету, особисті тренери студентів, інші кваліфіковані фахівці з фізичної 
культури і спорту.
3.5 Проведення навчально-тренувального збору в центрі студентського спорту 
здійснюється на підставі відповідного наказу керівника. Строки проведення 
такого збору визначаються з урахуванням затверджених в установленому 
порядку індивідуальних планів підготовки студентів.
3.6 Під час проведення навчально-тренувальних зборів за межами 
розташування центру студентського спорту (у разі необхідності) та участі у 
всеукраїнських змаганнях студенти забезпечуються харчуванням, місцем для 
розміщення, лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 
тренери-викладачі - харчуванням та місцем для розміщення відповідно до норм, 
затверджених у встановленому порядку.
3.7 Відрядження студентів та тренерів центру студентського спорту на 
спортивні заходи в межах України та за її межі здійснюється відповідно до 
законодавства України згідно затвердженого кошторису.



3.8 Режим роботи центру студентського спорту визначається розкладом занять, 
якиіГ* затверджується на навчальний рік ректором ТНЕУ, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором університету.

4. Структура та організація управління центру

4.1 Основними документами, які регламентують діяльність центру 
студентського спорту, є: штатний розпис; календарний план спортивних 
заходів; плани підготовки спортсменів до головних змагань на відповідний 
період; індивідуальні плани підготовки спортсменів; план медичних обстежень 
та реабілітаційно-відновлювальних заходів спортсменів; кошторис або план 
використання коштів на відповідний рік; розклад навчально-тренувальних 
занять; накази ректора ТНЕУ, що стосуються центру. Ректором ТНЕУ за 
необхідності може бути встановлено додатковий перелік документів, які 
регламентують діяльність Центру студентського спорту.
4.2. Безпосереднє керівництво центром студентського спорту здійснює 
директор, який призначається на посаду та звільняється з посади ректором 
ТНЕУ. На посаду директора призначається особа, яка має повну вищу освіту 
відповідного напряму підготовки, стаж роботи у закладах фізичної культури та 
спорту, кафедрах фізичного виховання ЗВО, організаціях фізкультурно- 
спортивної спрямованості не менш як три роки.
4.3. Директор центру: здійснює керівництво центром, забезпечує раціональний 
добір кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня 
працівників; готує подання для призначення на посади та звільнення з посад 
працівників центру в установленому законодавством порядку; готує проект 
структури центру для погодження із ректором університету;
створює належні умови для організації навчально-тренувального процесу, 
забезпечення медико-відновлювальними засобами та виробами медичного 
призначення, харчування та проживання студентів і тренерів; організовує 
виконання кошторису доходів і видатків центру, готує пропозиції щодо 
укладання угод з юридичними та фізичними особами; представляє центр в усіх 
організаціях, установах та на підприємствах і відповідає перед засновником за 
результати діяльності; видає у межах своєї компетенції розпорядження і 
контролює їх виконання; застосовує заходи щодо заохочення та дисциплінарні 
стягнення до спортсменів та працівників центру; несе відповідальність за 
виконання покладених на центр завдань та результати діяльності перед 
керівником університету.
4.4 Директор Центру студентського спорту зобов'язаний щорічно 
оприлюднювати на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних 
стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про результати діяльності та 
навчально-тренувальної роботи. ж



5. Майно центру

5.1 Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким користується 
центр, знаходяться на балансі університету.
5.2 Матеріально-технічну базу центру становлять приміщення, комп’ютери, 
оргтехніка, засоби зв’язку, спортивний інвентар та інші матеріальні цінності.

Центр студентського спорту щороку надає ректору ТНЕУ та Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України звіт про 
виконання плану роботи та результати виступів студентів у змаганнях - до 15 
січня з літніх видів спорту і до 1 травня - з зимових видів спорту. За 
результатами моніторингу діяльності центрів Комітетом з фізичного виховання 
та спорту Міністерства освіти і науки України визначається їх рейтинг.

7. Порядок затвердження та внесення змін до Положення
7.1 Положення розглядає та схвалює Вчена рада університету. Положення 
вводиться в дію наказом ректора університету.
7.2 Зміни та доповнення до Положення розглядає та схвалює Вчена рада 
університету шляхом затвердження нової редакції; вони вводяться в дію 
наказом ректора університету.

8.1 Припинення діяльності центру студентського спорту здійснюється шляхом 
його реорганізації або ліквідації на підставі рішення Вченої ради ТНЕУ за 
наказом ректора.
8.2 Під час реорганізації або ліквідації центру працівникам, які вивільняються, 
гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до норм чинного трудового 
законодавства.
8.3 При реорганізації центру, його документація передається на зберігання 
правонаступнику, при ліквідації -  до архіву ТНЕУ.

6. Контроль, перевірка діяльності і звітність

8. Реорганізація та ліквідація

Директор центру 
студентського спорту

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

Начальник відділу кадрів

Начальник юридичного відділу Л.М. Труфанова

О.С. Гродська

М.І. Шинкарик


