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ПОЛОЖЕННЯ  

про «Спартакіаду Здоров'я» серед викладачів, співробітників та 

аспірантів Сумського державного університету  

у 2015 році 
 

І МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
 

1. Залучення професорсько-викладацького складу, співробітників та аспірантів до занять 

фізичною культурою та спортом. 

2. Виявлення спортивних навичок в учасників змагань та команд з видів спорту. 

3. Пропаганда здорового способу життя через заняття фізичною культурою та спортом. 

4. Комплектація збірних команд СумДУ для участі в міських, обласних та Всеукраїнських 

змаганнях. 

II КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань Спартакіади здійснюється 

профспілковим комітетом СумДУ, спортивним клубом та кафедрою фізичного виховання і 

спорту. 

2. Головний суддя, завідувач кафедри фізичного виховання – В.М. Сергієнко 

  Головний секретар – О.В. Куриленко. 

3. Затвердити суддівську колегію у складі: 

 Токарєв Ю.Б. - директор спортивного клубу; 

 Сергієнко В.М.- завідувач кафедри фізичного виховання; 

 Козачок О.І. - голова спортивно-масової комісії профкому; 

 Левковець О.Г. – начальник команди ФК «Університет»; 

 Костіна Г.М. – провідний фахівець відділу позанавчальної роботи; 

 Макуха З.М. – член спортивно-масової комісії профкому. 
 

III ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИДИ СПОРТУ 
 

1. Плавання Малигін А.О. 

2. Шашки + шахи Бойко В.М.  

3. Бадмінтон Сірик А.Є. 

4. Настільний теніс Куриленко О.В. 

5. Лижна гонка Котов В.Ф. 

6. Волейбол Шепєлєв А.Є.  

7. Футзал Пєсоцький С.М.  

8. Баскетбол Ковальов Я.С. 

9.  Туристичний сплав на 

байдарках 

Бова А.Ю. 

10.  «День Здоров’я» Козачок О.І. 

11. «Веселі старти» Костіна Г.М. 
 

IV УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 

1. Адміністративно-управлінський персонал та Адміністративно-господарська частина  

(АУП-АГЧ). 

2. Факультет електроніки та інформаційних технологій (ЕЛІТ). 

3. Медичний інститут (МІ) та кафедра фізичного виховання та спорту (УФВС). 

4. Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій (ІФСК) та кафедра військової 

підготовки. 

5. Юридичний факультет (ЮФ). 



6. Факультет технічних систем і енергоефективних технологій (ТеСЕТ). 

7. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ). 

До складу збірних команд допускаються штатні працівники та аспіранти денної форми 

навчання факультету чи підрозділу. 

Заступники деканів зі спортивно-масової роботи виступають за закріплені за ними факультети. 

У змаганнях від команди медичного інституту на спортивному майданчику повинно 

знаходитись не більше 50 % (від складу команди) КФВС. 

У змаганнях від команди ІФСК на спортивному майданчику повинно знаходитись не більше 

50 % (від складу команди) працівників кафедри військової підготовки. 
 

V ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проходять згідно Правил, затверджених національними федераціями з цих видів спорту та 

після узгодження зі спортивно-масовою комісією профкому СумДУ. 
 Склад команд  

Вид змагань Загальна кількість учасників Кількість гравців, що можуть 

знаходитись на спортивному майданчику, 

від складу команд МІ працівників КФВС 

та від складу команди ІФСК працівників  

кафедри військової підготовки 

Плавання кількість учасників (незалежно від 

статі) необмежена, в залік змагань 

5 найкращих  результатів 

2 учасники 

Шахи 3 гравці (2чоловіки+1жінка) 1 гравець 

Шашки 3 гравці (2чоловіки+1жінка) 1 гравець 

Бадмінтон 2 гравці (1 чоловік+1жінка) 1 гравець 

Настільний теніс 3 гравці (2чоловіки+1жінка) 1 гравець 

Лижна гонка 4 учасники (2 чоловіки, 2 жінки) 2 учасники 

Баскетбол 12 гравців (незалежно від статі) 2 гравці 

Волейбол 12 гравців (незалежно від статі) 3 гравці 

Футзал 14 гравців (незалежно від статі) 2 гравці 
 

VI ЗАЯВКИ, УМОВИ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Змагання проводяться протягом року на спортивній базі СумДУ. 

Заявки (додаток А) від команд на участь у Спартакіаді в письмовій формі (завірені 

заступником декану зі спортивно-масової роботи та головою профбюро) подаються за три дні до 

початку проведення змагань в спортивний клуб СумДУ (головному секретарю Куриленко О.В.). 

Змагання з видів спорту будуть проводитись за умови, якщо попередньо буде заявлено не менше 3-

х команд. 

Всі спірні питання, не передбачені Положенням, вирішуються головною суддівською 

колегією та спортивно-масовою комісією профкому СумДУ (додаток Б). 

Протест подається письмово в головну суддівську колегію, але не пізніше 24 годин після 

закінчення змаганнь (матчу). Якщо протест задовольняється, то команда, яка порушила Положення 

змагань, зараховується поразка з рахунком (-:+), а команді суперниці - перемога з рахунком (+:-). 

Підведення підсумків проводиться окремо по кожному виду змагань. 
 

VII НАГОРОДЖЕННЯ 

 

 Нагородження проводиться за перше, друге та третє місце зайняте командою у змаганнях. 

Нагородження за видами проводиться: а) грамотами та медалями за 1-3 місця під час фінальної 

частини змагань; б) кубками, грамотами та цінними подарунками під час закриття «Спартакіади 

Здоров’я» на «Веселих стартах». 
 

Директор спортивного клубу СумДУ      Ю.Б. Токарєв 
 

Голова спортивно-масової комісії профкому СумДУ     О.І. Козачок 



 

Додаток А 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 

Заявка 

на участь у «назва змагань» 
термін проведення змагань 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. Рік народження Підрозділ Посада 

     

 

 

 

Заступник декана зі спортивної роботи 
 

Голова профбюро 



Розклад проведення змагань “Спартакіади здоров’я»  

27-28 січня 2015 року 

 

Вид змагань: настільний теніс 

Місце проведення: спортивний комплекс СумДУ 

Час проведення: 15:00 

Головний суддя: Куриленко О.В. 

Вид змагань Загальна кількість учасників  Кількість гравців, що можуть 

знаходитись на спортивному 

майданчику, від складу 

команд МІ працівників 

КФВС та від складу команди 

ІФСК працівників  

кафедри військової 

підготовки 

Настільний теніс 3 гравці (2чоловіки+1жінка) 1 гравець 

 

Заявки подаються за три дні до проведення змагань в спортивний клуб головному 

судді змагань  Куриленко О.В. 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя  Куриленко О.В. 

 

Голова спортивно-масової комісії профкому СумДУ  О.І. Козачок 

 

 

 

 

 



 

 


