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ПОЛОЖЕННЯ 

про спортивну залу Будівельного коледжу ЖНАЕУ 
 

Дане положення відповідає вимогам основних державних документів у галузі 
освіти, а отже ним можна користуватися викладачам фізичного виховання та 
керівництву навчального закладу під час організації фізичного виховання 
студентів. 

І. Загальні положення 
Положення про спортивну залу Будівельного коледжу ЖНАЕУ розроблено 

відповідно до закону України «Про загальну середню освіту», закон України «Про 
фізичну культуру і спорт», Положення про навчальні кабінети (затвердженого 
наказом МОН України № 601 від 20.07.2004р.) та інших нормативних і правових 
документів. 

Дія цього Положення поширюється на спортивну залу Будівельного коледжу 
ЖНАЕУ. 

Дане Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-
технічного оснащення спортивної зали згідно з санітарно-гігієнічними нормами і 
є обов’язковим для їх організації незалежно від типу та форми власності. 

Спортивна зала – це приміщення зі створеним навчально-методичним 
середовищем, оснащене спортивним обладнанням та інвентарем, загальною 
площею 288 м2 (розміром 12 х 24м). 

ІІ. Мета, завдання та основні форми організації спортивної зали. 
1. Основна мета створення спортивної зали забезпечення оптимальних умов 

для організації навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та 
реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту в освітній галузі 
«Здоров’я і фізична культура» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.01.2004р. № 24).  

2. Завданням функціонування спортивної зали є створення передумов для 
організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації практично 
дійової і творчої складових змісту навчання та тренування; забезпечення 
поглибленого та профільного навчання; організації роботи спортивних гуртків та 
секцій; індивідуальної підготовки викладачів до занять, підвищення його науково-
методичного та практичного рівня. 

3. Перед початком навчального року проводиться огляд спортивної зали з 
метою визначення стану його готовності до проведення практичних занять, про 
що складається «Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі». 

4. Державні санітарні правила і норми обладнання спортивного залу та 
організації навчально-тренувального процесу мають відповідати вимогам, 
затвердженим Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 
14.08.2001р. № 63.  

 
 
 



ІІІ. Тип спортивної зали 
1. Тип спортивної зали Будівельного коледжу ЖНАЕУ має ігровий. 
2. Інші приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять відповідно до умов 

і потреб навчального закладу. 
 

ІV. Матеріально-технічне забезпечення спортивної зали 
1. Комплектація спортивної зали здійснюється відповідно до вимог 

навчальної програми та типового переліку спортивного обладнання. 
2. Методичний кабінет з фізичного виховання обладнаний шафами для 

зберігання методичної літератури, звітної та облікової документації з фізичного 
виховання, стендами, плакатами з методики навчання та розвитку рухових 
якостей, роздаткового матеріалу. 

3. Куточок спортивно-масової роботи містить: 
- план спортивно-масової та оздоровчої роботи на навчальний рік;  
- положення про спартакіаду та таблицю про її проведення; 
- стенд контрольних тестів та нормативів оцінки з фізичного виховання; 
- стенд кращі спортсмени коледжу; 
- правління колективу фізичної культури та план його роботи; 
- розклад роботи спортивних секцій. 
4. Інвентарна кімната для зберігання інвентарю та обладнання, спортивної 

форми та взуття. 
5. Матеріальні цінності спортивної зали обліковуються в інвентарній книзі 

встановленого зразка, яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена 
печаткою. 

6. Облік та списання фізичного застарілого обладнання та інвентарю 
проводиться відповідно до інструкції, затвердженої Міністерством фінансів 
України. 

7. Спортивна зала забезпечена аптечкою з набором медикаментів для надання 
медичної допомоги та засобами пожежегасіння. 
 

V. Навчально-методичне забезпечення спортивної зала 
1. У спортивній залі є навчально-методична література: 

          - Закон У країни «Про фізичну культуру і спорт»; 
- національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту; 
- цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» та 

план заходів щодо її реалізації; 
- контрольні тести та нормативи оцінки з фізичного виховання; 
- навчальні програми; 
- журнали обліку роботи спортивних секцій; 
- положення про спартакіаду; 
- протоколи змагань та звітів головного судді; 
- документація з охорони праці. 

 
VІ. Оформлення спортивної зали 

1. На вхідних дверях відповідна напис: «Спортивна зала». 
2. Для оформлення спортивної зали створено навчально-методичні 

експозиції змінного постійного характеру, які розташовані на стендах 
спортивного куточка. 



Постійні експозиції: 
- державна символіка; 
- інструкція з охорони праці та правила поведінки в спортивному залі; 
- портрети видатних спортсменів країни; 
Експозиції змінного характеру: 
- план спортивно-масової роботи; 
- положення про спартакіаду; 
- таблиця ходу спартакіади; 
- розклад роботи спортивних секцій; 
- графік навчального процесу з фізичного виховання. 
 

VІІ. Керівництво фізкультурно-спортивним залом 
1. Роботою спортивної зали керує завідувач кабінетом фізичного виховання, 

який призначається директором з числа досвідчених викладачів фізичного 
виховання, наказом по коледжу. 

2. Завідувач кабінетом несе відповідальність за зберігання, використання та 
дотримання у належному технічному стані спортивного обладнання та інвентарю.  

3. Обов’язки завідувача кабінетом фізичного виховання: 
- складання перспективного плану удосконалення навчально-матеріальної 

бази; 
- забезпечення умов для проведення занять; 
- систематизація та паспортизація спортивних споруд; 
- забезпечення дотримання в спортивному залі правил електричної та 

пожежної безпеки; 
- систематичний ремонт спортивної та тренажерної залів. 

 
Схвалено на засіданні адміністративної ради  
коледжу, Протокол № 10 від 19 грудня 2012 р. 

 


