МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора
від 13.04.2018 р. № 0296-І

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр військово-патріотичного виховання
студентської та шкільної молоді Сумського державного університету
1. Загальні положення
1.1. Центр військово-патріотичного виховання студентської та шкільної
молоді (далі – Центр) є структурним підрозділом СумДУ.
Повна назва Центру українською мовою – Центр військовопатріотичного виховання студентської та шкільної молоді Сумського
державного університету.
Повна назва Центру англійською мовою – Center for military-patriotic
education of student and school youth of Sumy State University.
Абревіатура центру – ЦВПВ.
1.2. Центр не є юридичною особою.
1.3. Центр може мати штампи, логотип, бланки з власним
найменуванням.
1.4. Положення укладено з метою встановлення порядку створення та
реорганізації Центру, визначення мети його діяльності, завдань, функцій,
порядку організації його роботи, визначення його структури, порядку
взаємодії з іншими підрозділами університету, відповідних прав та
відповідальності тощо.
1.5. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є
складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
1.6. Головною метою діяльності Центру є формування гармонійно
розвиненої особистості студентів та школярів, виховання почуття
патріотизму, духовності, національної свідомості; забезпечення сприятливих
умов для самореалізації особистості, розвитку комунікативних якостей,
організації допризовної підготовки, оздоровлення та змістовного дозвілля
студентської та шкільної молоді.
1.7. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством
України,
нормативною
базою
загальнодержавного
та
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внутрішньоуніверситетського рівнів, даним Положенням, наказами та
розпорядженнями відповідних посадових осіб.
1.8. Центр у своїй діяльності співпрацює із закладами освіти,
відомствами, організаціями, установами, військовими частинами та іншими
силовими структурами.
2. Основні завдання та функції Центру
2.1. Основними завданнями Центру є:
- виховання у студентської та шкільної молоді національної свідомості,
патріотизму, правової культури, поваги до Конституції та законів України;
- створення умов для інтелектуального, морального, громадянського та
фізичного виховання студентів і школярів;
- залучення вихованців Центру до практичної діяльності, спрямованої на
формування національної свідомості, патріотизму, активної громадянської
позиції, мотивації до здорового способу життя;
- створення сприятливих умов для самореалізації особистості,
лідерських якостей, відповідно до її інтересів і суспільних вимог майбутніх
захисників Вітчизни;
- організація змістовного дозвілля студентів і школярів, занять
інтелектуальними іграми та військово-прикладними видами спорту;
- формування у студентів і школярів потреби у пізнавальному розвитку
щодо історичної спадщини народу, його героїчних проявів при захисті
національних інтересів;
- сприяння набуттю студентами і школярами навичками здорового
способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я;
соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського
народу;
- організаційно-методичне забезпечення та реалізація державної
політики у сфері військово-патріотичного виховання та допризовної
підготовки студентської та шкільної молоді;
- методичний супровід, організація і проведення заходів спортивноприкладного змісту та військово-патріотичної спрямованості.
2.2. Відповідно до основних завдань функціями Центру є:
- проведення пізнавальної,
виховної,
інформаційно-методичної,
організаційно-масової та навчально-тренувальної роботи;
- проведення індивідуальних та групових занять військовопатріотичного спрямування в гуртках та секціях з врахуванням Положення
про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних
навчальних закладах, затвердженого у встановленому порядку Міністерством
освіти і науки України;
- проведення військово-патріотичної роботи спільно з громадськими
організаціями, закладами освіти та регіональними позашкільними центрами
освіти;
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- проведення інформаційно-методичної роботи, спрямованої на
удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків,
спортивних секцій, підвищення майстерності керівників гуртків та секцій за
напрямами роботи;
- інші напрямки та послуги, що дозволені внутрішньоуніверситетською
та загальнодержавною нормативною базою.
2.3. Форми реалізації змісту діяльності Центру – індивідуальна, групова
(гурткова, секційна) та масова, які направлені на виконання завдань:
- виховних: під час проведення заходів спрямувати діяльність гуртків
(секцій) на розвиток громадянської позиції та патріотизму; сприяння
розвитку відповідальності й дисциплінованості; здійснення роботи щодо
формування позитивного світогляду то здорового способу життя; сприяння
формуванню й розвитку вольових якостей – стійкість, взаємовиручка,
мужність, хоробрість, вміння долати труднощі;
- навчальних: при організації діяльності гуртків (секцій) сприяти
формуванню знань, вмінь та навичок із виду діяльності гурткової (секційної)
роботи; удосконаленню та розвиток індивідуальних здібностей в опануванні
вмінь та навичок, що відображають творчий потенціал особистості;
формуванню специфічних компетенцій до оволодіння інноваційним змістом
діяльності гурткової (секційної) роботи; здатності варіативно і ефективно
застосовувати на практиці набутих компетенцій;
- розвиваючих: через змістовну роботу гуртків (секцій) сприяти розвитку
інтелектуальних, творчих та фізичних, здібностей; формуванню
психологічної стійкості та зрівноваженості, зміцненню фізичного здоров’я, у
тому числі через систему проведення змагань (особистих, командних).
3. Управління, кадрове забезпечення та організація діяльності
Центру
3.1. Керівництво діяльністю Центру здійснюється директором, який
призначається та звільняється наказом ректора СумДУ. Директор Центру
відповідає за організацію і діяльність Центру, визначає методичне і
матеріально-технічне забезпечення його роботи.
Директор Центру безпосередньо підпорядковується проректору з
науково-педагогічної роботи, який опікується діяльністю кафедри військової
підготовки, а за напрямами функціонування гуртків та секцій, методичного і
матеріально-технічного забезпечення їх роботи – проректорам за напрямами
діяльності.
3.2. Заступник директора Центру вирішує загально-організаційні
питання функціонування підрозділу та виконує обов’язки директора Центру
у разі його відсутності.
3.3. Чисельність
працівників
Центру,
їх
посадові
оклади
встановлюються відповідно до штатного розпису, затвердженого ректором.
3.4. Функціонування
Центру забезпечується
його
штатними
співробітниками, працівниками СумДУ, а у разі потреби – іншими особами
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на умовах сумісництва або шляхом укладення цивільно-правових договорів
та угод. У разі необхідності, до проведення заходів Центру за відповідними
договорами можуть залучатися інші працівники військових та силових
структур, спортивних і волонтерських організацій.
3.5. Для забезпечення напрямків роботи Центру на постійній основі
створюються гуртки і спортивні секції, в яких за змістом діяльності
реалізується виконання таких заходів:
- секція військово-спортивних єдиноборств «Правозахисник» –
тематичні екскурсії, інформаційно-організаційні заходи з вивчення основ
правознавства, тематичні квести та брейн-ринг, військово-прикладна та
спеціальна фізична підготовка (рукопашний бій, козацькі двобої, хортинг,
поліатлон), стрілецька підготовка із використанням військової навчальної
зброї, табірні збори та польові заняття, військово-тактичні ігри на місцевості;
- секція військового семиборства «Кіборг» – тематичні екскурсії,
інформаційно-організаційні заходи із презентаціями та відеосупровідом про
кіборгів (героїв АТО), тематичні квести та військово-прикладні рухливі ігри,
тактичні заняття із використанням військового оснащення, прикладна
фізична підготовка та вогнева підготовка із використанням електронного
тиру і пейнтбольного оснащення, табірні збори вихідного дня у СОЦ
«Універ»;
- гурток інформаційно-технічного напрямку «Кібервоїн» – тематичні
екскурсії; ознайомлення у віртуальному просторі із історичними зразками
системи озброєння, принципами їх дії та техніками використання; розвиток
навичок командної взаємодії, стратегічного та тактичного мислення,
швидкості реакції у кіберіграх; формування та розвиток психологічної
врівноваженості в умовах віртуального стресу; ознайомлення із правилами
проведення та підготовка до участі у турнірах місцевих, регіональних та
світових рівнів; проведення змагань із кіберспорту серед студентської та
шкільної молоді у СумДУ; встановлення контактів з учнями України та
зарубіжних країн, обмін досвідом роботи з кіберспорту;
- гурток з вогневої підготовки зі стрілецької зброї «Снайпер» –
тематичні екскурсії, інформаційно-організаційні заходи з вивчення основ
кульової стрільби, прикладна фізична підготовка (поліатлон) та вогнева
підготовка із використання електронного тиру, пневматичної зброї та
пейнтбольного оснащення, військово-спортивні ігри на місцевості, табірні
збори.
- гурток пейнтбольних ігор «Пейнтбол» – тематичні екскурсії, тематичні
квести та військово-прикладні рухливі ігри на місцевості, прикладна фізична
та стрілецька підготовка із використанням електронного тиру, пневматичної
зброї та пейнтбольного оснащення, пейнтбольні ігри та змагання.
Крім того, у разі необхідності розширення переліку поставлених перед
Центром завдань, наказом ректора можуть створюватися інші гуртки та
секції.
3.6. Посадові інструкції працівників Центру укладаються його
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керівником, погоджуються та затверджуються у встановленому порядку.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1. Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
кафедри військової підготовки та має право у встановленому порядку
використовувати матеріально-технічну базу та обладнання інших
структурних підрозділів університету.
4.2. Для
використання
завдань
Центру
за
домовленістю
використовується матеріально-технічна база військових частин і силових
структур, що розташовані у м. Суми.
5. Фінансово-господарська діяльність Центру
5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок
загальноуніверситетських коштів СумДУ, а також:
- коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних
послуг згідно «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними
закладами, іншими установами та закладами освіти, що належать до
державної та комунальної власності», затвердженого Кабміном України;
- коштів, які обліковуються на субрахунках інших структурних
підрозділів СумДУ (при виконанні відповідних замовлень);
- коштів від виконання грантових проектів;
- благодійної допомоги від організацій, підприємств;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Надання платних послуг може здійснюватися на підставі договорів
із замовниками що укладаються та узгоджуються у встановленому порядку.
5.3. Облік коштів від наданих Центром платних послуг здійснюється у
встановленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду
університету, у тому числі на субрахунку Центру. При цьому:
5.3.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у
відповідності до кошторису.
При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються
рекомендації МОН України, Міністерства фінансів України.
5.3.2. У відповідності до затвердженого кошторису після сплати
податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень (якщо
це передбачено законодавством), 10 % коштів спрямовуються на
відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення
діяльності Центру, відповідна частина коштів спрямовується на оплату праці
безпосередніх виконавців робіт, на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою) в частині забезпечення
платних послуг; на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням
показника питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі
фінансування університету в попередньому календарному році) та на інші
витрати за кошторисом.
Частина коштів, що залишилася, спрямовується на субрахунок Центру та
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розподіляється в частині 30 % на додаткове матеріальне стимулювання
виконавців робіт, а також співробітників, в тому числі інших структурних
підрозділів університету, які безпосередньо сприяють виконанню робіт;
70 % - на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність Центру.
5.3.3. За обґрунтованим поданням керівника Центру розподіл коштів,
наведений у п.5.3.2. у мотивованих випадках може здійснюватися наказом
ректора.
5.4. Оплата послуг Центру може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ або готівкою у встановленому порядку.
6. Прикінцеві положення
6.1. Центр реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради
СумДУ, яке приймається за поданням ректора СумДУ, що визначається
внесенням ним цього питання або безпосередньо відповідного Положення до
порядку денного Вченої ради. У такому ж порядку можуть вноситися зміни
та доповнення до Положення, затверджуватися його нова версія, або
сканування Положення.
6.2. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладання
його нової редакції, також можуть затверджуватися наказом ректора без
розгляду Вченою радою та/або дорадчими органами.
6.3. Положення (зміни та доповнення) набирає чинності з наступного
дня після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається
тим же наказом.
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