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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
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№

Про створення Науковометодичного
центру
спортивної медицини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р.
№567 «Про утворення державних установ “Східний державний центр
олімпійської підготовки з легкої атлетики” та “Західний державний центр
олімпійської підготовки з легкої атлетики” та внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України» на базі Сумського державного університету з
01.01.2018 р. створюється «Східний державний центр олімпійської підготовки з
легкої атлетики». З метою медичного супроводу спортсменів, що включені до
постійного (змінного) складу зазначеної державної установи, надання послуг на
замовлення інших юридичних та фізичних осіб, відповідного поширення
■аукової, лікувально-діагностичної діяльності Медичного інституту СумДУ на
діяльність в галузі медицини спорту
НАКАЗУЮ:
1.
Створити у якості структурного підрозділу Медичного інституту
Науково-методичний центр спортивної медицини (НМЦ СМ), далі - Центр, з
наданням йому індексу 60.11 в організаційній структурі університету.
2.
Головною метою діяльності Центру визначити сучасне медичне,
науково-методичне забезпечення у галузі медицини спорту високих досягнень з
використанням технологій, що відповідають світовим стандартам.
3.
Основними напрямами роботи Центру слід вважати:
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень,
спрямованих на пошук індивідуальних структурних, функціональних,
біохімічних, молекулярно-генетичних та психологічних характеристик, які

можуть забезпечити досягнення максимально можливих для кожного
спортсмена результатів;
розробку і впровадження науково обґрунтованих рекомендацій щодо
методик підготовки спортсменів високої кваліфікації на підставі аналізу
сучасних досягнень медичної науки і результатів власних наукових досліджень;
медичний супровід відповідних спортсменів під час спортивних
зборів і змагань, проведення заходів, що запобігають травмуванням і хворобам
спортсменів, їх реабілітація.
4.
У своїй діяльності Центр спирається на чинне законодавство
України, нормативну базу загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського
рівнів, накази та розпорядження відповідних посадових осіб.
5.
Центр функціонує на базі університетської клініки СумДУ, спільно
використовуючи її наявну матеріально-технічну, лабораторну базу та кадровий
потенціал. Для реалізації завдань діяльності Центру може залучатися наявна
матеріальна база інших структурних підрозділів університету, перед усім кафедр
та лабораторій Медичного інституту, у тому числі кафедри фізичної реабілітації
та спортивної медицини, кафедри фізичного виховання і спорту,
легкоатлетичного манежу СумДУ.
6.
Центр очолює директор, який призначається наказом ректора
СумДУ. Директор Центру безпосередньо підпорядковується директору
Медичного інституту.
7.
До складу Центру, окрім директора, входять його заступник та
комплексні наукові групи (КНГ) за напрямами досліджень. Директор відповідає
за організацію і діяльність Центру, здійснює загальне керівництво, забезпечує
науково-методичний супровід та координацію роботи комплексних наукових
груп. Заступник директора Центру вирішує загально-організаційні питання
функціонування підрозділу та виконує обов’язки директора Центру у разі його
відсутності. Повноваження, обов’язки, права і відповідальність директора та
заступника директора визначаються посадовими інструкціями, які укладаються
у встановленому порядку та затверджуються ректором. До складу Центру
наказом ректора можуть вводитися інші штатні посади співробітників.
8.
Функціонування КНГ забезпечується професорсько-викладацьким
складом Сумського державного університету, а у разі потреби - іншими особами
умовах сумісництва або шляхом укладення цивільно-правових договорів та
угод. У разі необхідності до медичного супроводу спортсменів за відповідними
договорами можуть залучатися інші лікувально-профілактичні заклади.
9.
Для забезпечення напрямків роботи Центру на постійній основі
створюються наступні комплексні наукові груди: КНГ зі спортивної фізіології та
реабілітації, КНГ медичного забезпечення, КНГ впровадження результатів
досліджень в тренувальний процес, КНГ з молекулярної генетики, КНГ ІТсупроводу. Крім того, у разі необхідності розширення переліку поставлених

перед Центром завдань, розпорядженням директора Медичного інституту
можуть створюватися інші КНГ. Кожна КНГ очолюється головним спеціалістом,
який є провідним фахівцем у відповідній галузі. Склад КНГ узгоджується
відповідним головним спеціалістом, директором Центру та затверджується
директором Медичного інституту.
10. Виконання обов’язків директора Центру покласти на д.мед.н,
доцента кафедри сімейної медицини Атамана Юрія Олександровича; заступника
директора НМЦ СМ на асистента кафедри внутрішньої медицини
післядипломної освіти Грека Андрія Володимировича.
11.

...

12.

Відповідно до розподілу повноважень ректора:
проректор з науково- педагогічної роботи доц. Бріжатий О.В.
забезпечує загальну координацію діяльності НМЦ СМ, перед усім співпрацю з
Центром олімпійської підготовки, Національним олімпійським комітетом,
спортивними федераціями;
проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та
технічного забезпечення доц. Любчак В.О. організує ІТ- супровід в частині
розробки відповідними підпорядкованими підрозділами електронного варіанту
картки диспансерного спостереження спортсмена, безпечного передавання,
збереження, архівування отриманих персональних даних;
проректор з наукової роботи проф. Чорноус А.М. забезпечує
координацію НМЦ СМ із науково-дослідною частиною у разі виконання
договорів щодо дослідницьких послуг на замовлення юридичних та фізичних
осіб.
13. Директору НМЦ СМ Атаману Ю.О. до 01.01.2018 р. розробити
положення про Центр та подати його на затвердження у встановленому порядку.
14. До затвердження положення про Центр вважати цей наказ
нормативним документом, яким Центр керується у своїй діяльності.
15. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР
Бріжатого О. В. та директора Медичного інституту Лободу А.М.
16. Заступнику начальника відділу документно- інформаційних
комунікацій та контролю Акименко Л. В. довести цей наказ в електронному
вигляді до відома керівників усіх структурних підрозділів університету, наказ
розмістити в реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю
діяльності Сумського державного університету.
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