
  



      - спортивно-оздоровчий  табір  «Південний Буг»: 

      - спортивні зали, або пристосовані приміщення;  

      - відкритий спортивний майданчик. 

3.2. Типи фізкультурно-спортивних залів. 

3.2.1.Спортивним залом вважається приміщення із створеним навчально-

методичним середовищем, оснащене спортивним обладнанням та інвентарем, 

загальною площею не менше як 162 м2 (розміром 9 x18 м). 

До складу учбового спортивно-оздоровчого  комплексу входять спортивні 

зали: 

• гімнастичний; 

• ігровий; 

• зал шейпінгу; 

• зал боксу; 

• зал атлетичної гімнастики; 

• басейн. 

3.2.2.Необхідними    складовими    спортивного    залу    вважаються: методичний    

кабінет (приміщення) з фізичної культури, інвентарна кімната, роздягальні. 

3.3.Тип відкритого фізкультурно-спортивного майданчика. 

3.3.1.Залежно від можливостей земельної ділянки та студентів, створені такі 

майданчики: 

• поле для гри у міні-футбол; 

• гімнастичне містечко. 

3.3.2.Вимоги до відкритого спортивного майданчику. 

    3.3.3.Фізкультурно-спортивну зону належить розміщувати поруч з навчальною, 

але не з боку вікон приміщень спортивного комплексу. Майданчики для ігор з 

м'ячем розміщувати на відстані не менше 25 м від вікон навчальних та 

навчально-допоміжних  приміщень, а майданчики для інших видів фізкультурних 

занять — на відстані не меншій 10м .  

Майданчик для спортивних ігор повинен бути встановлених розмірів, які 

визначаються  правилами  проведення  змагань  з  різних  видів  спорту,  

затвердженими національними федераціями. 

3.3.4.Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев'яні або 

цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, 

стовпів,парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму. 

 

                        4. Матеріально-технічне забезпечення УСОК 

4.1. Комплектація     спортивних залів    УСОК здійснюється відповідно до вимог 

навчальної програми і типового переліку спортивного обладнання в 

загальноосвітньому навчальному закладі затвердженого наказом Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 153 від 

25.07.2005р. (Додаток 2). 

4.2.  Навчально-методичне   приміщення   (методичний   кабінет   з   фізичної   

культури) обладнується   полицями,   шафами   для   зберігання  методичної   

літератури,   звітної  та облікової документації з фізичної культури, стендами, 

плакатами з методики навчання та розвитку рухових якостей, роздаткового матеріалу 

тощо. 

4.3. Куточок навчальної та спортивно-масової роботи містить: 

• план спортивно-масової та оздоровчої роботи на навчальний рік; 



• положення про студентську спартакіаду ОНАХТ та інформацію про її 

проведення; 

• стенд «Спортивні досягнення » (кращі спортсмени, рекорди ,кубки, грамоти, 

фотоматеріали тощо); 

• розклад роботи спортивних секцій ,тощо. 

4.4. Інвентарна кімната обладнується секційними шафами для зберігання 

інвентарю та обладнання, спортивної форми, тощо. 

4.5.Усі  матеріальні   цінності   спортивного  залу  обліковуються   Облік та 

списання  фізично  застарілого  обладнання та  інвентарю  проводиться 

відповідно до інструкції, затвердженої Міністерством фінансів України. 

 4.6.Спортивні зали мають бути забезпечені аптечкою з набором медикаментів 

для надання медичної допомоги та засобами пожежегасіння. 

 

5. Навчально-методичне забезпечення  навчальних кабінетів  УСОК  
5.1.Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів УСОК складається з 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; Національної доктрини розвитку 

фізичної культури і спорту; державного стандарту базової і повної середньої освіти в 

освітній галузі «Здоров'я і фізична культура»;наказів МОН України, щодо 

організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в навчальних 

закладах; навчальних програм; календарних планів або планів-графіків, журналів 

обліку роботи спортивних секцій, положення про спартакіаду, протоколів змагань та 

звітів головного судді, документації з охорони праці, плану роботи та протоколів 

засідань; робочого журналу, підручників та методичних посібників, фахових 

періодичних видань, матеріалів ППД, інших нормативних та правових 

документів.  

 

               6. Оформлення навчальних кабінетів УСОК 
6.1. При вході в основні та допоміжні приміщення повинні бути відповідні 

написи. Наприклад: «Спортивний зал», «Гімнастичний зал», «Тренажерний зал», 

«Методичний кабінет з фізичної культури», «Інвентарна кімната», «Роздягальня», 

тощо. 

6.2.Для оформлення спортивного залу передбачено створення навчально-

методичних експозицій змінного та постійного характеру, які розташовуються в 

методичному кабінеті або на стендах спортивного куточку. 

6.2.1.До постійних експозицій можуть належати: 

• державна символіка; 

• інструкції з охорони праці та правила поведінки в спортивному залі; 

• видатні спортсмени країни; 

    6.2.2.До змінних експозицій можуть належати: 

• план спортивно-масової роботи на рік; 

• положення про спартакіаду; 

• таблиця ходу спартакіади; 

• розклад роботи спортивних секцій, тощо. 

 

                              7.  Керівництво  УСОК 
7.1.Роботою учбового спортивно-оздоровчого  комплексу керує директор, якого 

призначає ректор ОНАХТ наказом по загальноосвітньому навчальному закладу. 

 



 
 

 


