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1. Загальні положення
1.1. Положення складено на виконання Закону України «Про освіту»
від 5.09.2017 р. № 2145–VIII, Указу Президента України від 28.08.2004 р.
№ 1148 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту»,
Указу Президента України від 21.07.2008 р. № 540 «Про пріоритети розвитку
фізичної культури і спорту в Україні», наказу Міністерства освіти і науки
України від 20.12.2005 № 742 «Про Положення про Всеукраїнський оглядконкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних
закладах України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.01.2006 за №18/11892, наказу Міністерства освіти і науки України від
11.01.2006 № 4 «Про затвердження Положення про організацію фізичного
виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах» зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 249/12123, «Положень про
проведення Всеукраїнської спартакіади «Здоров’я» серед науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації»
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
2. Мета фізкультурно-масової і спортивної роботи
2.1. Метою фізкультурно-масової і спортивної роботи в Харківській
державній зооветеринарній академії (ХДЗВА) є:
– розвиток особистості студента, викладача шляхом залучання їх до
участі у фізкультурно-спортивних заходах – складової освітнього процесу;
– зміцнення здоров’я та пропаганда здорового способу життя серед
студентів, науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників;
– залучення студентів, аспірантів, науково-педагогічних, співробітників
до здорового способу життя, систематичних занять масовою фізичною
культурою і спортом, організації культурного дозвілля;
– підготовка команд академії для участі у районних, міських,
всеукраїнських змаганнях, спартакіадах.
– облік кращих спортивних результатів спортсменів ХДЗВА України,
складання звітів про результати фізкультурно-масової і спортивної роботи в
ХДЗВА до міських, всеукраїнських організацій;
– заохочення кращих спортсменів і команд до вищих спортивних
досягнень;
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– відзначання окремих визначних подій в ХДЗВА, святкових дат;
– підрахунок результатів до всеукраїнського огляд-конкуру на кращий
стан фізичного виховання та спорту у закладах вищої освіти України;
– запис історії розвитку спорту в ХДЗВА;
– підвищення спортивного рейтингу ХДЗВА серед закладів вищої
освіти України.
3. Види змагань
3.1. В ХДЗВА щорічно протягом навчального року проводяться
наступні комплексні спортивні заходи:
– спартакіада студентів ХДЗВА;
– спартакіада «Здоров’я» серед наукових, науково-педагогічних
працівників і співробітників структурних підрозділів ХДЗВА;
– спартакіада студентів, які проживають в гуртожитках ХДЗВА;
– визначення рейтингу ХДЗВА зі спортивної майстерності, серед
спортсменів, спортивних секцій, тренерів-викладачів, факультетів;
– змагання з окремих видів спорту, спортивні свята.
4. Керівництво
4.1. Організацію та проведення спортивних змагань здійснює кафедра
фізичного виховання (загальне керівництво), заступники деканів факультетів
з виховної роботи та коменданти гуртожитків.
4.2. Головний суддя з підведення підсумків фізкультурно-масової та
спортивної роботи в ХДЗВА – завідувач кафедри фізичного виховання (за
посадою). Головний секретар – заступник завідувача кафедри фізичного
виховання з спортивної роботи (за посадою). Склад головних суддівських
колегій окремих змагань визначається в положеннях про змагання.
4.3. Функціональні обов’язки головного судді окремих змагань:
– готує попередню інформацію про змагання (регламент змагань),
оголошення;
– визначає систему проведення змагань в командних видах спорту;
– проводить збори представників команд, готує і видає у
надрукованому вигляді представникам команд додаткову інформації про
змагання (регламент змагань);
– проводить перед початком змагань інструктажу суддів, суддівських
бригад;
– допускає спортсменів і команди до змагань;
– організує і керує роботою суддів під час змагань;
– забезпечує підготовку, публікацію попередніх, поточних і остаточних
результатів змагань (особисті та командні протоколи, сітки змагань, списки
усіх учасників змагань);
– готує інформацію про змагання до сайту ХДЗВА.
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5. Учасники
5.1. У спартакіаді студентів ХДЗВА беруть участь студенти, слухачі
магістратури, аспіранти денної форми навчання, випускники магістратури,
аспірантури поточного навчального року.
5.2. У спартакіаді «Здоров’я» ХДЗВА беруть участь науковопедагогічні працівники і співробітники структурних підрозділів ХДЗВА.
Вік учасників спартакіади «Здоров’я» без обмежень.
5.3. У спартакіаді студентів, які проживають в гуртожитках ХДЗВА ,
беруть участь студенти, слухачі магістратури, аспіранти ХДЗВА, які
проживають в гуртожитках на час проведення змагань.
5.4. Рейтинги зі спортивної майстерності серед спортсменів, збірних
команд з видів спорту, викладачів відповідальних за підготовку збірних
команд з видів спорту, команд факультетів визначаються серед усіх осіб, які
навчаються, працюють або закінчили ХДЗВА в поточному навчальному році
та випускники минулого навчального року, які брали участь у
всеукраїнських, міжнародних студентських змаганнях відповідно до
положень про ці змагання.
5.5. Відповідальність за підготовку команд та своєчасне прибуття їх до
місця проведення змагань покладається на заступників деканів, з виховної
роботи та комендантів гуртожитків.
5.6. Обов’язки та права учасників. Учасник змагань зобов’язаний:
– знати і строго дотримуватися цього положення, діючих правил
змагань з виду спорту;
– бути ввічливим і коректним по відношенню до всіх учасників, суддів,
осіб, які проводять і обслуговують змагання;
- негайно з’явитися за викликом суддівської колегії.
5.7. Учасник має право:
– звертатися до суддівської колегії через представника або капітана
своєї команди;
– за необхідністю звертатися до лікаря змагань.
6. Підведення підсумків
6.1. Змагання з окремих видів спорту, видів програми змагань
спартакіад, кубків, спортивних свят, відбуваються відповідно до чинних
правил змагань з виду спорту, цього Положення, додаткової інформації про
змагання (регламенту змагань), підготовленої головним суддею з виду
програми змагань, виду спорту.
6.2. У змаганнях з особисто-командних видів спорту кращі спортсмени
академії, які під час проведення змагань спартакіади студентів брали участь у
міжнародних або всеукраїнських змаганнях, можуть отримувати перезалік
особистого результату до командного результату факультету за рішенням
головного судді з виду спорту. Питання про пере залік вирішується до
початку змагань спартакіади і оголошується на зборах представників команд,
або перед початком змагань.
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6.3. Місце спортсмена в особистих і особисто-командних видах спорту
визначається згідно правил змагань з виду спорту.
6.4. Загальнокомандна першість з фізкультурно-масової та спортивної
роботи в ХДЗВА визначається за найменшою сумою місць, зайнятих у:
– спартакіаді ХДЗВА серед студентів;
– спартакіаді «Здоров’я» ХДЗВА серед науково-педагогічних
працівників і співробітників структурних підрозділів;
– рейтингу ХДЗВА зі спортивної майстерності.
6.5. Результати фізкультурно-масової та спортивної роботи в ХДЗВА
підводяться кафедрою фізичного виховання та щорічно затверджуються
наказом по ХДЗВА.
7. Нагородження
7.1. Команди, які зайняли 1–3 місця у кожному виді програми змагань
спартакіад нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце –
перехідним кубком.
7.2. Спортсмени, які зайняли 1–3 місця у кожному виді програми
змагань спартакіади та у складі команд з ігрових і командних видів спорту,
нагороджуються грамотами відповідного ступеня.
Організатори змагань можуть нагороджувати переможців, призерів,
кращих гравців турнірів додатковими призами за рахунок додатково
залучених коштів.
7.3. Спортсменам, які зайняли 1–3 місця на всеукраїнських змаганнях
вручаються нагороди на зборах ректорату ХДЗВА.
7.4. Спортсменам, які зайняли 1–3 місця на міжнародних змаганнях
вручаються нагороди на зборах вченої ради ХДЗВА.
7.5. Спортсмени, які зайняли 1–3 місця на чемпіонатах світу, Європи
відзначаються подякою ректора ХДЗВА та подаються до преміювання.
8. Фінансування
8.1. Витрати на організацію та проведення змагань, придбання
необхідного спортінвентарю для проведення змагань, нагородження за
рахунок ХДЗВА, позабюджетних коштів академії, факультетів, благодійних
організацій, профкому академії.
8.2. Спортсмени, які зайняли 1–3 місця на чемпіонатах України,
Європи, світу рекомендуються до преміювання за кожне змагання.
Проект положення про
фізкультурно-масову і
спортивну роботу ХДЗВА
вносить:
директор Центру культури і
виховання

________________ Т. М. Приходько

«___» ___________ 2019 р.
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