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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Кафедра фізичного виховання та спорту (далі – кафедра) є основним
базовим структурним підрозділом Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна (далі – університет), що проводить навчально-виховну,
методичну та наукову діяльність за дисципліною „Фізичне виховання”,
спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу. Кафедра проводить свою
діяльність на матеріальній базі спортивних споруд університету.
1.2 Кафедра створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора на
підставі рішення Вченої ради університету.
1.3 Кафедра забезпечує весь цикл завдань щодо планів навчальної, методичної,
виховної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», спортивномасової роботи, затверджених на її засіданнях.
1.4 Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні
навчальної і науково-методичної роботи за дисципліною «Фізичне виховання»,
виховної та спортивно-масової роботи серед студентів, наукових досліджень за
профілем кафедри, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації науковопедагогічних кадрів.
1.5 Кафедра у своїй діяльності керується діючим законодавством України,
Статутом університету і цим Положенням, має свою емблему, бланк та круглу
печатку зі своєю назвою.
1.6 Кафедра входить до складу навчально-спортивного центру університету.
2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
Кафедра здійснює такі основні види діяльності: навчально-виховну,
методичну, наукову, спортивну та фізкультурно-оздоровчу.
2.1 Навчально-виховна діяльність кафедри:
- організація та проведення навчальних занять з фізичного виховання;
- виявлення показників фізичного розвитку студентів;
- оцінювання якості досягнутого студентами рівня сформованості знань, умінь і
навичок з фізичного виховання;
- пропаганда здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом.
2.2 Методична діяльність:
- розробка навчальних програм з фізичного виховання;
- складання розкладу навчальних занять з фізичного виховання;
- складання індивідуальних планів роботи викладачів, планів-конспектів
(моделей) занять, положень про спортивні та спортивно-масові заходи,

журналів обліку фізичного виховання студентів факультетів за курсами й
групами, журналів обліку роботи навчальної групи навчального циклу,
документів звітності;
- надання методичної допомоги іншим структурним підрозділам університету з
питань фізичної культури та спорту.
2.3 Наукова діяльність:
- розробка методичних рекомендацій, указівок, наочних посібників, посібників
з фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного виховання, масового
спорту студентів тощо.
- проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення фізичного
виховання студентів;
- проведення наукових конференцій.
2.5 Спортивна та фізкультурно-оздоровча діяльність:
- проведення студентських спортивних змагань та спортивно-масових заходів в
університеті;
- організація участі студентів у спортивних заходах університету;
- сприяння в організації дозвілля для студентів та працівників університету;
- організація підготовки та участі студентів-спортсменів та збірних команд
університету в обласних, національних та міжнародних спортивних змаганнях;
- організація фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами, що мешкають у
гуртожитках, за місцем їх проживання;
- організація співробітництва кафедри з кафедрами фізичного виховання та
спорту інших вищих навчальних закладів України та іноземних держав;
- надання платних фізкультурно-оздоровчих послуг.
3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
3.1 Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні
навчальної і науково-методичної роботи за дисципліною «Фізичне виховання»,
виховної та спортивно-масової роботи серед студентів, наукових досліджень за
профілем кафедри, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації науковопедагогічних кадрів кафедри.
3.2 Кафедра виконує такі основні функції:
- організує і здійснює навчально-виховну і методичну роботу;
- розподіляє обсяг педагогічного навантаження між викладачами;
- формує пропозиції щодо зміни штатного розпису;
- визначає напрямки своєї наукової роботи;
- вносить пропозиції щодо оплати праці співробітників;
- дає висновок із відповідними рекомендаціями щодо претендентів на
заміщення вакантних посад при прийнятті науково-педагогічних працівників на
роботу та при продовженні трудових відносин;
- бере участь у заходах з підвищення кваліфікації фахівців;
- організує та проводить спортивні змагання та спортивно-масові заходи в
університеті, а також забезпечує участь збірних команд та провідних студентівспортсменів університету у обласних, державних та міжнародних студентських
спортивних змаганнях.
3.3 Основними завданнями кафедри є:

- якісна організація та проведення навчальних занять з фізичного виховання,
навчально-тренувальних занять спортивних секцій (навчальних груп
спортивного виховання) та фізкультурно-оздоровчих груп університету в
межах розкладу занять, а також спортивних змагань та спортивно-масових
заходів;
- забезпечення умов для проведення навчальних занять з фізичного виховання,
навчально-тренувальних занять у спортивних секціях та фізкультурнооздоровчих групах, спортивних змагань різного рівня;
- пропаганда здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом;
- залучення студентів, аспірантів, докторантів денної форми навчання та
працівників університету до занять фізичною культурою та спортом;
- організація (спільно з органами охорони здоров’я) медичного контролю за
станом здоров’я осіб, які займаються в навчальних групах з фізичного
виховання, спортивних секціях та фізкультурно-оздоровчих групах;
- організація та проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів;
- надання платних фізкультурно-оздоровчих послуг населенню регіону;
- надання методичної допомоги іншим структурним підрозділам університету з
питань фізичної культури та спорту;
- сприяння в організації дозвілля для студентів, аспірантів, докторантів та
працівників університету, а також населення регіону.
3.4 Кафедра відповідно до покладених на неї завдань:
- подає в установленому порядку на розгляд адміністрації університету
проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх
фінансування та матеріально-технічного забезпечення;
- бере участь у формуванні календарних планів спортивних, спортивно-масових
та фізкультурно-оздоровчих заходів;
- забезпечує проведення затверджених у календарних планах спортивних,
спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів,
передбачених на розвиток фізичної культури в університеті;
- забезпечує організацію роботи з фізичного виховання і провадження
фізкультурно-оздоровчої діяльності на принципах індивідуального підходу,
пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних
засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності процесу;
- вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи з метою
залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;
- порушує в установленому порядку клопотання про заохочення працівників
кафедри;
- забезпечує впровадження у практику науково обґрунтованих
систем
фізичного виховання та підготовки спортсменів вищого рівня;
- забезпечує цільове та ефективне використання спортивних споруд
університету та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення
навчальних занять з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої, спортивномасової та спортивної роботи;
- надає платні фізкультурно-оздоровчі послуги;
- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на кафедру завдань
з питань фізичної культури і спорту.

3.5 Кафедра розробляє документацію, що відбиває зміст, організацію і
методику проведення навчально-виховного процесу та науково-методичної
роботи, перелік якої визначається інструкцією з діловодства університету.
4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА КАФЕДРИ
4.1 Трудовий колектив кафедри складають працівники, що беруть участь своєю
працею в її діяльності на підставі трудового договору. Працівники кафедри у
своїй роботі керуються діючим законодавством України, Статутом та
Правилами внутрішнього розпорядку університету, цим Положенням та
посадовими інструкціями.
4.2 До складу кафедри входять:
- науково-педагогічні працівники: професори, доценти, старші викладачі,
викладачі, завідувач кафедри;
- навчально-допоміжний персонал: старші лаборанти, лаборанти, учбові
майстри, інструктори-методисти по спорту.
4.3 Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю
посаду за конкурсом Вченою радою університету. Із завідувачем кафедри
укладається контракт строком не більше ніж на 7 років. Завідувач кафедри несе
персональну відповідальність за її діяльність. Посадові обов’язки та права
завідувача кафедри університету регламентуються посадовою інструкцією.
4.5 Науково-педагогічні працівники кафедри (професори, доценти, старші
викладачі, викладачі) обираються на посаду за конкурсом Вченою радою
університету. Посадові обов’язки та права науково-педагогічних працівників
кафедри визначаються посадовими інструкціями.
5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
5.1 Фінансування діяльності кафедри здійснюється за рахунок загального та
спеціального фондів державного бюджету, благодійних внесків, спонсорських
коштів та ін.
5.2 Приміщення та майно кафедри перебувають на балансі університету і
використовуються кафедрою відповідно до видів та напрямків своєї діяльності
та чинного законодавства.
5.3 Бухгалтерський облік та звітність фінансової діяльності кафедри проводить
бухгалтерія університету у встановленому порядку.
Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
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