
 



 

 



1. Загальні положення 

1.1. Студентський спортивний клуб «ІНЖЕК» ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА 

КУЗНЕЦЯ (надалі ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця) – товариство студентів 

та аспірантів денної форми навчання. 

1.2. Діяльність ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється згідно до 

Закону України «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», а також у 

відповідності з іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України про організацію спортивної, спортивно-масової та фізкультурно-

оздоровчої діяльності у вищих навчальних закладах, Статуту ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця.  

1.3. ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця поєднує студентів та аспірантів 

денної форми навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які займаються спортивною, 

спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою діяльністю,  які поділяють цілі 

ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця та беруть участь у вирішенні завдань, що 

стоять перед ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

1.4. Засновником ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця є ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, який надає ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця організаційну, 

консультаційну та матеріальну підтримку. 

1.5. ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює свою діяльність у тісній 

співпраці з кафедрою фізичного виховання та спорту, деканатами та ППОС, 

іншими органами Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

1.6. ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця має свою емблему та офіційну 

Інтернет сторінку на сайті кафедри фізичного виховання та спорту ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця. 

 

2. Основна мета та завдання 

2.1. Пропаганда фізичної культури та спорту в університеті, як важливого 

засобу укріплення здоров’я студентів та аспірантів денної форми навчання. 



2.2. Залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною 

культурою, спортом та туризмом. 

2.3. Організація і проведення спортивних, спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходів в університеті. 

2.4. Виявлення кращих спортсменів університету. 

2.5. Сприяння у формуванні збірних команд факультетів з різних видів 

спорту для участі у Спартакіаді ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2.6. Сприяння у формуванні збірних команд університету з різних видів 

спорту для участі у змаганнях різного рівня. 

 

 3. Організаційна структура ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

– Голова 

– Заступник голови 

– Секретар 

 Відповідальні за співпрацю з факультетами університету: 

ОіА   

ФФ  

ЕІ  

МіМ  

ЕП  

МЕВ  

Системний адміністратор 

Фотограф та редакційна колегія 

Члени ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця по 3-5 осіб з кожного 

факультету. 

  

4. Права та обов’язки членів ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

4.1. Брати участь у роботі клубу, загальних зборах, засіданнях тощо. 

4.2. Обирати та бути обраними до органів управління. 

4.3. Вести здоровий спосіб життя. 



4.4. Займатися фізичною культурою та спортом в збірних командах або 

секціях університету. 

4.5. Брати участь у змаганнях різного рівня. 

4.6. Користуватися спортивними спорудами та інвентарем, які належать 

університету. 

4.7. Дбайливо ставитись до майна, спортивної форми, інвентарю, який 

належить університету. 

4.8. Регулярно проходити медичний огляд, вести самоконтроль за станом 

свого організму. 

4.9. Активно брати участь у проведенні спортивно-масових, фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів. 

4.10. Показувати приклад організованості і дисциплінованості на навчальних 

заняттях, змаганнях, в побуті. 

 

5. Адреса 

просп. Леніна, 9А, Харків, 61166 

корпус L, аудиторія L-13; 

тел.: 4–75  


