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1. Загальні положення 

1.1 Фізкультурно-спортивний комплекс (далі – ФСК) є структурним 

підрозділом коледжу.  

1.2 ФСК сприяє формуванню світогляду про фізичну культуру і спорт в 

процесі виховання молоді як найдійовішого засобу зміцнення їх здоров'я, 

гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної 

підготовленості.  

1.3 У своїй діяльності ФСК керується чинним законодавством України, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства України у справах молоді і спорту, Статутом коледжу 

та цим Положенням, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах 

належного йому майна згідно з чинним законодавством України.  

1.4 Створення, організація, припинення діяльності ФСК є виключно 

компетенцією коледжу.  

1.5 Керівництво роботою ФСК здійснює керівник фізичного виховання у 

рамках, передбачених цим положенням, він безпосередньо 

підпорядковується директору коледжу, несе відповідальність за організацію 

й ефективність роботи. Підбір, виховання й підвищення кваліфікації кадрів, 

узгоджує план, режим роботи ФСК та контролює їх виконання.  

1.6 Керівник фізичного виховання призначається директором коледжу.  

 

2. Функції, основні завдання та напрямки діяльності ФСК 

2.1. ФСК здійснює роботу в тісному зв"язку з навчальною частиною, 

профспілками, закладами фізичної культури та спорту міста та іншими 

установами з фізичної культури та спорту.  

2.2. Головною метою діяльності ФСК є:  

- формування цілісної та всебічно розвиненої особистості;  

- популяризація змістовного дозвілля через заняття різними видами спорту. 

2.3. Предметом діяльності ФСК є:  



- координація роботи з фізичного виховання та розвитку спорту серед 

студентів та працівників коледжу;  

- покращення роботи зі студентами з метою підготовки спортивного резерву 

для участі в міських та республіканських універсіадах, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях;  

- ефективне та раціональне використання споруд ФСК.  

2.4. Головними завданнями ФСК є:  

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з 

фізичного виховання і спорту серед студентів та працівників коледжу;  

- забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі 

навчання та виховання студентської молоді, як надійного засобу зміцнення їх 

здоров"я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та 

фізичної підготовленості; 

 - залучення до занять з фізичної культури і спорту працівників коледжу; 

 - організація якісного навчально-тренувального процесу і проведення на 

високому організаційному рівні фізкультурномасових та спортивних заходів; 

- сприяння розвитку матеріально-технічної бази коледжу та забезпечення 

роботи ФСК;  

- здійснення управління майном ФСК, контроль за його цільовим 

використанням;  

- за погодженням з директором, вступати у відносини з юридичними та 

фізичними особами, незалежно від форм власності, та при необхідності 

укладати договори (угоди) незаборонені діючим законодавством України. 

2.3. Комплекс відповідно до покладених на нього завдань:  

- забезпечує використання фізичної культури і спорту у зміцненні здоров "я 

студентської молоді коледжу; 

 - проводить роботу з підготовки спортивного резерву, розробляє і 

затверджує в установленому порядку календарний план спортивно-масових 

заходів та навчально-тренувальних з зборів і забезпечує їх проведення на 

високому організаційному рівні;  



- бере участь в організації перепідготовки і підвищення кваліфікації 

тренерськовикладацького складу та забезпеченні методичною літературою;  

- координує і контролює ефективне використання і технічний стан 

навчально-спортивної бази;  

- взаємодіє зі студентською спортивною спілкою.  

 


