Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
від 10 вересня 2019 р.

м.Суми

№0632-І

Про створення Центру
пляжного волейболу СумДУ

З метою ефективного використання введених в експлуатацію Зали з пляжного
волейболу і допоміжних приміщень (роздягалень, душових кімнат, кімнат для допінгконтролю, тренажерної зали), а також для розвитку пляжного волейболу серед
студентської молоді та проведення профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді та
спортсменів ДЮСШ і ШВСМ
НАКАЗУЮ:
1. Створити в структурі Спортивного клубу Центр пляжного волейболу (далі – ЦПВ)
з наданням йому індексу 21.02.02 в організаційній структурі університету.
2. Визначити такі функції та задачі ЦПВ:
- залучення студентської молоді до секційних занять;
- створення студентських команд з пляжного волейболу для їх участі у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- організація профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю, випускниками
ДЮСШ, ШВСМ та висококваліфікованими спортсменами, членами національних збірних;
- надання додаткових платних послуг для проведення навчально-тренувальних
зборів збірних команд України, спортивних змагань, у т. ч. за календарем змагань
Федерації волейболу України, а також для спортсменів-аматорів різних спортивних
товариств і організацій;
- сприяння в організації наукових досліджень студентів, аспірантів та докторантів
напряму підготовки «Фізична культура і спорт».
3. Закріпити за ЦПВ приміщення: Н-128 – тренажерна зала; Н-129 – тренерська;
Н-130 – кабінет начальника ЦПВ; Н-132 – роздягальня жіноча з душовою кімнатою та
приміщенням для допінг-контролю; Н-133 – роздягальня чоловіча з душовою кімнатою та
приміщенням для допінг-контролю; Н-136 – спортивна зала; Н-139б – тренерська;
Н-139в – суддівська; Н-231а – інвентарна.
4. Затвердити наступний штатний розпис ЦПВ:
- начальник центру – 1,0 шт. од. (т. р. –10).
Фінансування ЦПВ проводити за рахунок спеціального фонду університету.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної
роботи Бріжатого О. В.
6. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л. В. довести цей наказ до відома усіх структурних підрозділів університету,
наказ розмістити в реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю
діяльності Сумського державного університету.
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