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І. Загальні положення
Положення є основним нормативним документом, що регламентує
організацію роботи спортивних секцій в Полтавському національному
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (далі Університет).
У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
фізична культура – діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і
спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх
гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу
життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп
населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація;
фізичне виховання різних груп населення – напрям фізичної культури,
пов'язаний з процесом виховання особи, набуттям нею відповідних знань та
умінь з використання рухової активності для всебічного розвитку,
оздоровлення та забезпечення готовності до професійної діяльності та активної
участі в суспільному житті;
масовий спорт (спорт для всіх) – діяльність суб'єктів сфери фізичної
культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під
час їх дозвілля для зміцнення здоров'я;
фізична реабілітація – комплекс заходів, спрямованих на відновлення
втраченої чи послабленої рухової функції після захворювання або травми; 
спортивне тренування – спеціалізований напрям процесу фізичного виховання
в окремому виді спорту;
фізичний розвиток – складова фізичного стану людини. За допомогою
фізичних вправ його можна спрямовувати в оптимальному для особи напрямку,
забезпечити гармонійне співвідношення форм і функцій організму, підвищити
працездатність;
рухова (фізична) активність – є провідним фактором оздоровлення
людини, яка спрямоване на стимулювання захисних сил організму, на
підвищення потенціалу здоров'я та є невід'ємною частиною здорового способу
життя, що впливає на всі сторони життєдіяльності людини.
Секційна робота в університеті є важливим компонентом навчальновиховного процесу. Становлення і розвиток молодої особистості є одним із
головних загальнодержавних завдань, невід’ємною складовою розбудови
національної державності України. Виховання органічно пов’язане з
утвердженням здорового способу життя, фізичним вихованням.
Секційна робота невід’ємна важлива частина загальної й професійної
підготовки особистості сучасного фахівця, що сприяє формуванню фундаменту
його фізичного, духовного життя й успіхам у виробничій діяльності. Вона є
якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку й реалізації
можливостей студентів, що забезпечує біологічний потенціал їхньої
життєдіяльності, необхідний для проявів соціальної активності, творчої праці.
Діяльність спортивних секцій Університету є невід’ємним складником
освіти, яке забезпечує можливість набуття кожним студентом необхідних
науково обґрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, методики
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організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в них фізичного,
соціального та духовного здоров’я, вдосконалення фізичної та психічної
підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної
діяльності.
Планування та організацію секційної роботи в університеті здійснюють
декан факультету фізичного виховання, заступник декана факультету із
виховної роботи, завідуючі кафедр, куратори академічних груп, студентське
самоврядування.
ІІ. Нормативно-правова база організації секційної роботи в
Університеті
Секційна робота в університеті базується на:
1.
Конституції України;
2.
Законі України "Про освіту";
3.
Законі України "Про вищу освіту";
4.
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;
5.
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
(затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 №
641);
6.
Національній доктрині розвитку освіти, затверджена Указом
Президента України від 17.04.2002 № 347;
7.
Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту в
Україні, затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 №
1148;
8.
Міжгалузевій комплексній програмі "Здоров’я нації", затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14;
9.
Статуті Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка;
10. Положенні про організацію виховної роботи в Полтавському
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.
ІІІ. Мета і завдання секційної роботи
Метою діяльності спортивних секцій є створення сприятливих умов для
занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами
спорту студентів Університету.
Мета секційної роботи є формування особистості, спрямоване на
забезпечення необхідного рівня розвитку життєво важливих рухових навичок і
фізичних якостей; загальнолюдських цінностей: здоров'я, фізичного,
соціального та психічного благополуччя; виховання інтересу і звички до
самостійних занять фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового
способу життя.
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Важливими завданнями секційної роботи в Університеті в сучасних умова
є:

 забезпечення умов для самореалізації, особистості відповідно до її
спортивних здібностей, суспільних та власних інтересів;
 введення молодої людини у світ спортивного досвіду людства і
українського народу;
 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя,
культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої
особистості;
 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої
людини, сприяння розвитку індивідуальних спортивних здібностей,
таланту та самореалізації;
 формування в студентів потреби зміцнювати здоров'я засобами
фізичної культури та спорту, сприяння всебічному гармонійному
розвитку організму;
 забезпечення процесу фізичного виховання сучасними науковометодичними комплексами;
 виховання свідомого громадянина України, патріота, формування
патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу, вивчення
бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу;
 підтримання професійного розвитку викладачів фізичного виховання;
формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного
оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість
студента;
 формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури,
настанова на фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в
регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
 оволодіння системою практичних умінь і навичок, розвиток і
вдосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей
особистості;
 розвиток рухових навичок та умінь, а також використання засобів
фізичної культури студентів у житті та в подальшій професійній
діяльності.
Для мотивації до активної участі студентів у навчально-виховному процесі з
фізичного вдосконалення в спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих
заходах факультетом фізичного виховання та спорту:
 створено умови для вибору студентами виду рухової активності для
навчання та участі за інтересами в спортивно-масових заходах
Університету;
 організовано залучення студентів до виконання студентських науководослідних робіт з фізичного виховання з метою відповідного підвищення
рівня їх кваліфікації;
 забезпечується мотивація викладачів до якісної організації навчальновиховного процесу, яка здійснюється шляхом заохочення своєчасного
оцінювання їх роботи, підвищення професійного та наукового рівня,
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підвищення професійної компетентності тощо.

VІ. Методологічні засади організації секційної роботи в Університеті
Організація секційної роботи в Університеті здійснюється на таких засадах:
Загальнодержавні засади:
 визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму
гуманітарної політики держави;
 визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку
особистості та формування здорового способу життя;
 визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної
досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та
позитивного міжнародного іміджу держави;
 забезпечення
гуманістичної
спрямованості
та
пріоритету
загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та
гендерної рівності;
 гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної
культури і спорту;
 створення безпечних умов для життя та здоров’я студентів-членів
спортивних секцій, які займаються фізичною культурою і спортом;
 сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і
спортом студентів всіх факультетів;
 утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури і спорту;
 створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері
фізичної культури і спорту;
 забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурноспортивної спрямованості;
 забезпечення різноманітності, високої якості та доступності
фізкультурно-спортивних послуг для громадян;
 забезпечення належних умов для підтримки та розвитку напрямів
фізичної культури і спорту;
 забезпечення доступу інвалідів до занять фізичною культурою та
спортом;
 заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту;
 орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і
спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом
у цій сфері.
Засади формування масової культури та спорту у студентському
середовищі:
 формування у студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і
методичних умінь та навичок з фізичного виховання, фізичної
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реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної
та безпечної життєдіяльності;
набуття студентською молоддю досвіду в застосуванні цінностей
здорового способу життя в особистій, навчальній та професійній
діяльності, в побуті і в сім'ї;
створення умов для підтримання належного рівня фізичного стану
студентської
молоді,
зокрема показників
здоров’я,
фізичної
працездатності та рухової підготовленості;
сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей
студентів;
створення належних умов для підготовки та участі студентів у
різноманітних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах;
забезпечення пріоритетності освітньої спрямованості процесу фізичного
виховання та функціонального фактору в оцінюванні фізичного стану
студентів;
орієнтація на багатоукладність, що передбачає створення в Університеті
умов для широкого вибору студентами засобів фізичного виховання та
спорту, які відповідали б їх запитам, інтересам, стану здоров'я, руховій
підготовленості, спортивній кваліфікації, а також забезпечення
диференціації та індивідуалізацїї навчально-виховного процесу з
фізичного виховання;
дотримання принципів поєднання державного управління і студентського
самоврядування.
V. Організаційна структура та забезпечення секційної роботи в
Університеті

Загальне керівництво спортивно-масовою роботою у навчальному закладі
здійснює ректор.
5.1. Система організації фізичного виховання і масового спорту в
Університеті передбачає:
 організацію роботи секцій за видами спорту;
 організацію оздоровчих занять з групами фізичної реабілітації (спеціальні
медичні групи);
 організацію роботи груп професійного спорту.
5.2. Для забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної
роботи з фізичного виховання та масового спорту в Університеті на базі
факультету фізичного виховання функціонують: спортивний комплекс,
масажний кабінет, спортивні майданчики біля гуртожитків Університету та
інші підрозділи, що сприяють організації фізичного виховання студентів
відповідно до законодавства України.
5.3. Заняття з фізичного виховання за певним видом спорту чи фізичним
навантаженням проводяться відповідно до навчальних програм у таких
спортивних секціях:
 легкої атлетики;
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 боксу;
 пауерліфтингу і атлетизму;
 баскетболу;
 волейболу;
 настільного тенісу;
 футболу;
 фітнесу, аеробіки, черліденгу;
5.4. При формуванні секцій враховуються: спортивні інтереси студентів, їх
стан здоров'я та спортивна кваліфікація, наявна спортивно-матеріальна база,
кваліфікація викладачів факультету.
Первинні дані щодо комплектування секцій за певним видом спорту чи
фізичним навантаженням або спеціальних секцій фізичної реабілітації за
станом здоров’я, як правило, отримуються шляхом тестування та анкетування
студентів.
5.5. Для організації навчального процесу зі студентами всіх факультетів
викладачі відповідних кафедр факультету фізичного виховання та спорту на
початку навчального року (протягом першого місяця навчання) на підставі заяв
студентів комплектують навчальні секції.
За бажанням студенти можуть переходити з однієї секції до іншої на
початку нового навчального семестру.
5.6. Секційні заняття для студентів з послабленим станом здоров’я у
спеціальних реабілітаційних групах проводяться, як правило, викладачами
кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання, які мають
відповідну освіту.
5.7. Зарахування студентів до загальних або до спеціальних
реабілітаційних груп здійснюється на підставі медичного висновку лікаря
спортивного диспансеру м. Полтави. Результати проходження планового
медичного огляду (до завершення першого семестру) є основним критерієм
розподілу студентів до основної чи спеціальної медичної групи.
У процесі занять з фізичного виховання студенти за станом свого здоров'я
можуть переходити із медичної групи в основну та навпаки на підставі заяви
студента та медичної довідки.
5.8. Керівництво Секцією здійснює викладач або працівник
структурного підрозділу університету за умови його відповідної кваліфікації за
напрямом діяльності Секції,.
5.9. Керівники спортивних секцій рекомендуються завідувачами
відповідних кафедр з числа осіб, що мають відповідну кваліфікацію та
спортивну спеціалізацію та затверджуються на засіданні Вченої ради
факультету фізичного виховання до початку навчального семестру. Виконання
обов’язків керівника секції здійснюється без додаткової оплати і зараховується
в «Додатку до індивідуального плану викладача» в розділі «Організаційна
робота» (п. 22, п.27).
5.10. Керівник Секції підзвітний
декану факультету фізичного
виховання та першому проректору Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка.
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5.11. Керівник Секції:
 організовує планування роботи Секції;
 щорічно подає план роботи на навчальний рік, протягом до початку
навчального року;
 координує та відповідає за проведення студентських заходів в рамках
діяльності Секції;
 проводить системний аналіз роботи Секції та його досягнень, що
стосуються студентського фізкультурно-оздоровчого та спортивного
спрямування, міжнародної, інтернаціональної та інших сфер діяльності.
5.12. У своїй діяльності керівник Секції керується нормативноправовими актами України, нормативною базою університету.

VІ. Права та основні напрямки діяльності спортивної секції
6.1. Спортивна секція:
 проводить навчально-тренувальні та оздоровчі тренування та спортивномасові змагання;
 організує, проводить та забезпечує контроль за навчально-тренувальним
процесом, створює необхідні умови для росту майстерності студентівспортсменів;
 організує і проводить огляди-конкурси на кращу організацію
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в підрозділах навчального
закладу;
 формує збірні команди з видів спорту навчального закладу, установи та
забезпечує їх участь в спортивних змаганнях;
 безкоштовно користується спортивними спорудами, як тими, що
належать навчальному закладу, так і арендованими, у вільний від
навчального процесу час;
 забезпечує раціональне та ефективне використання матеріально-технічної
бази спортивних споруд в наданий час, інвентарю та обладнання;
 заохочує фізкультурно-спортивний актив, окремих тренерів і спортсменів
за високі показники розвитку масової фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи, нагороджує їх грамотами, пам’ятними подарунками
та грошовими преміями;
 здійснює інші дії, що не протирічать законодавству та створюють умови
для виконання завдань, які стоять перед спортивними секціями.
VІІ. Члени спортивної секції, їх права і обов’язки
7.1. Членом спортивної секції може бути кожен, хто виявив бажання займатися
відповідним видом спорту, незалежно від їх членства в інших спортивних
секціях, клубах, товариствах.
7.2. Члени спортивної секції мають право:
 займатися фізичною культурою і спортом в секціях, командах клубу;
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 підвищувати кваліфікацію в обраному напрямку фізкультурно-спортивної
та громадської діяльності;
 виступати за команду Університету в змаганнях Універсіади області та
України;
 користуватися спортивними спорудами та інвентарем навчального
закладу, установи і спортивної секції.
7.3. Члени спортивної секції зобов’язані:
 брати участь в роботі спортивної секції, виконувати рішення її керівних
органів;
 вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;
 берегти майно, інвентар і форму спортивної секції та навчального закладу
 регулярно проходити медичний огляд, вести контроль за станом здоров’я,
дотримуватися особистої та громадської гігієни.
7.4. Заняття в спортивних секціях Університету здійснюються виключно на
безоплатній основі.
VІІI. Майно та фінансова діяльність спортивного клубу
8.1. Спортивна секція здійснює право володіння, користування та
розпорядження майном, що закріплене за нею, та включає в себе основні фонди
та інші матеріальні цінності і фінансові ресурси у відповідності з метою і
завданням своєї діяльності та призначенням майна.
8.2. Спортивні споруди, які знаходяться на балансі Університету
передаються в розпорядження спортивної секції у вільний від навчальних
занять час із правом користування та розпорядження.
ІХ. Припинення діяльності спортивної секції
9.1 Припинення діяльності Секції здійснюється наказом першого
проректора Університету за поданням декана факультету фізичного виховання.

Затверджено вченою радою
ПНПУ імені В.Г. Короленка
(протокол № __ від __________ р.)

