


ПОЛОЖЕННЯ 

про навчання та атестацію тренерів з баскетболу 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт", Статуту ФБУ та визначає організаційно-правові 

основи атестації тренерів з баскетболу (навчання та видачі посвідчення 

відповідної категорії) в залежності від їх освіти, кваліфікації та результатів 

професійної діяльності.  

1.2. Для цілей цього Положення використані наступні терміни: 

посвідчення – офіційне реєстраційне свідоцтво, що дає його власникові 

дозвіл на здійснення професійної діяльності в клубі/команді в змаганнях, що 

проводяться під егідою ФБУ;  

Комісія з професійної підготовки тренерів (далі – КПП) - комісія при 

Федерації баскетболу України, що здійснює навчання, атестацію тренерів і 

видачу ним посвідчення відповідної категорії. 

здобувач посвідчення – особа (громадянин України та іноземець), що 

звернулась в Комісію з професійної підготовки тренерів (далі - КПП) із 

заявою про видачу посвідчення; 

атестаційна діяльність – діяльність КПП по навчанню та видачі 

посвідчень; 

умови атестації – сукупність кваліфікаційних, організаційних і інших 

нормативних вимог, що встановлюються перед здобувачем посвідчення, 

виконання яких є обов'язковою умовою для видачі посвідчення відповідної 

категорії; 

збір за навчання та видачу посвідчення – разовий внесок, що вноситься за 

навчання та здобуття посвідчення, розміри якого встановлює ФБУ; 

категорії посвідчень: 

- категорія "B" - тренери команд які приймають участь у Регіональних 

змаганнях (міські, районні, обласні);  

- категорія "A" - тренери команд, які приймають участь у чемпіонатах 

України, а саме ВЮБЛ, Студентська баскетбольна ліга, Дивізіон "В" Вища 

ліга (жінки), Перша та Вища ліга (чоловіки);   

- категорія "PRO" - тренери команд, які приймають участь у чемпіонатах  

серед чоловічих та жіночих команд (Суперліга) Дивізіону "А"; Чемпіонатах 

Європи та Світу в усіх вікових категоріях. 

 

IІ. Порядок атестації  

 

2.1. Атестація здійснюється в цілях впорядкування їх діяльності, захисту 

їх професійних інтересів, підвищення кваліфікації тренерів та підвищення 

якості підготовки спортсменів.  

2.2. Атестації підлягають тренери баскетбольних клубів/команд, що 

беруть участь в змаганнях, і тренери, що претендують на роботу в 



баскетбольних клубах/командах, які беруть участь в змаганнях, що 

проводяться під егідою ФБУ та ФІБА. 

2.3. Змаганнями, що проводяться під егідою ФБУ та ФІБА є: Регіональні 

змагання (обласні, міські, районні); чемпіонати України (ВЮБЛ, Студентська 

баскетбольна ліга, Дивізіон "В" Вища ліга (жінки), Перша та Вища ліга 

(чоловіки), серед чоловічих та жіночих команд (Суперліга)  Дивізіону "А"; 

чемпіонати Європи та Світу в усіх вікових категоріях . 

2.4. Здобувачі посвідчення, що претендують на отримання посвідчення, 

повинні проходити обов'язкове навчання в КПП. 

2.5 Посвідчення підрозділяються на категорії: "PRO", "А", "В" і 

видаються на термін, визначений для відповідної категорії. Тренери, що 

мають посвідчення, після закінчення терміну його дії, зобов'язані пройти 

курс навчання в КПП для підтвердження наявного посвідчення в строки, 

встановлені ФБУ. 

2.6. Тренери можуть отримати посвідчення більш високої категорії не 

раніше, ніж через 1 рік після отримання попереднього посвідчення, якщо 

відсутнє клопотання (клубу/команди) про дострокову атестацію.  

2.7. Клуби/команди можуть клопотати про призначення дострокової 

атестації тренера, якщо він у своїй практичній діяльності виконав вимоги 

отримання посвідчення більш високої категорії і мав особливі досягнення. 

2.8. З сезону 2017-2018 рр. тренери, що працюють у баскетбольних 

клубах/командах, які будуть приймати участь у змаганнях під 

егідою Федерації Баскетболу України, мають пройти навчання та атестацію – 

отримати посвідчення тренера ФБУ за наступним графіком: 

з 2017 року тренери, що претендують на категорію "PRO"; 

з 2018 року тренери, що претендують на категорії "А", "В" .  

2.9. Тренери, що не почали навчання на отримання посвідчень 

відповідної категорії згідно з графіком, не можуть бути включені в 

заявку/склад команди на посаді головного тренера або тренера під час 

проведення офіційних ігор в змаганнях, що проводяться під егідою ФБУ. 

2.10. Атестовані в установленому порядку тренери, які одержали 

відповідне посвідчення, отримують право здійснювати тренерську діяльність 

в командах, які беруть участь в змаганнях відповідно до п. 2.3 та у заходах по 

підготовці до участі в них. Офіційними є змагання, передбачені Єдиним 

календарним планом.  

2.11. Право здійснення тренерської діяльності в клубах/командах, які 

беруть участь у змаганнях визначених в п. 2.3, настає з моменту видачі 

тренеру посвідчення і припиняються з моменту закінчення терміну дії 

посвідчення. 

2.12. КПП має право у виключному порядку приймати виняткові рішення 

по порядку допуску тренерів до атестації у випадках, не передбачених цим 

Положенням.  

 

ІІІ. Категорії посвідчень. 

3.1. Залежно від рівня освіти, кваліфікації тренери можуть отримати 

посвідчення наступних категорій для виконання тренерських функцій в 

змаганнях, що проводяться під егідою ФБУ.  



3.2. Посвідчення категорії "В" - надає право здійснювати тренерську 

діяльність в баскетбольних клубах/командах, які беруть участь в  обласних, 

міських та районних змаганнях, що проводяться під егідою ФБУ.  

 3.3 Посвідчення категорії "А"  - надає право здійснювати тренерську 

діяльність в баскетбольних клубах/командах у чемпіонатах України, що 

проводяться під егідою ФБУ: ВЮБЛ, Студентська баскетбольна ліга, 

Дивізіон "В" Вища ліга (жінки), Перша та Вища ліга (чоловіки). 

3.4. Посвідчення категорії "PRO" - надає право здійснювати тренерську 

діяльність в баскетбольних клубах/командах, які беруть участь у чемпіонатах  

серед чоловічих та жіночих команд (Суперліга) Дивізіону "А"; Чемпіонатах 

Європи та Світу в усіх вікових категоріях. 

Посвідчення тренерів ФБУ категорій "В", "А", "PRO" отримують тренери,  

які пройшли навчання за відповідними категоріям програмами та здали 

іспити.  

Посвідчення тренера ФБУ категорії  "PRO" запроваджується починаючи з 

2017 року. 

3.5. Тренерам, що мають посвідчення більш високої категорії, надається 

безумовне право на виконання тренерських функцій в змаганнях, що 

проводяться під егідою ФБУ, для роботи в яких потрібно посвідчення нижчої 

категорії. 

 

IV. Порядок атестації та отримання посвідчення 

4.1. Атестація проводитися Комісією з професійної підготовки тренерів 

при ФБУ (КПП). 

4.2. Здобувачі тренерських посвідчень  повинні подати в КПП заявку у 

встановлені терміни з вказівкою категорії посвідчення, на яку вони 

претендують. 

4.3. Для отримання посвідчення здобувачі представляють в КПП наступні 

документи:  

4.3.1. Заява про зарахування на навчання (по встановленій формі).  

4.3.2. Копію паспорта.  

4.3.3. Копію свідоцтва про освіту (у разі наявності). 

4.3.4. Копію свідоцтва про присвоєння спортивного розряду/звання (у 

разі наявності). 

4.3.5. Копію контракту з баскетбольним клубом (у разі наявності).  

4.3.7. Відомості про професійну діяльність.  

4.3.8. Фотографії (2 шт.) - розміром 3х4 см, кольорові. 

4.3.9. Документ, що підтверджує сплату збору за навчання та видачу   

посвідчення. 

4.4. Здобувач посвідчення несе відповідальність за достовірність даних, 

що представляються, в порядку встановленому законодавством.  

4.5. Заява про зарахування на навчання з додатком усіх необхідних 

документів, приймається по опису і реєструється в день її отримання. 

4.6. Терміни проходження навчання визначає КПП.  

4.7. Програма навчання тренерів на відповідну категорію розробляється 

КПП та  затверджується  Президією ФБУ.  



4.8. Після закінчення навчання здобувач посвідчення складає  КПП 

відповідний  іспит.  

4.9. У разі успішного складання іспиту, здобувач отримує посвідчення 

зразка, встановленого ФБУ.  

4.10. У посвідченні вказуються наступні дані:  

- найменування органу, що видав посвідчення;  

- прізвище, ім'я, по батькові отримувача посвідчення;  

- категорія посвідчення; 

- термін дії посвідчення;  

- реєстраційний номер посвідчення та дата видачі;  

- особиста фотографія отримувача посвідчення.  

4.11. Посвідчення підписується Президентом ФБУ і завіряється печаткою 

ФБУ.  

4.12. Посвідчення видається на строк, відповідний  присвоєній категорії.  

4.13. Посвідчення видається впродовж 5-ти днів після успішного 

складання іспиту.  

4.14. Посвідчення  не підлягає передачі іншій особі. 

4.15. У разі псування, втрати посвідчення, зміну відомостей про особу, 

отримувач посвідчення зобов'язаний в 15-ти денний термін повідомити про 

це КПП і подати заяву про переоформлення посвідчення (з додатком 

відповідних документів, що підтверджують зміни в відомостях про особу, у 

разі їх наявності).  

4.16. Повідомлення про переоформлення посвідчення, спрямовується 

отримувачу у письмовій формі з вказівкою розміру плати за переоформлення 

цього документу, терміну її оплати і реквізитів відповідного банківського 

рахунку.  

4.17. Видача переоформленого посвідчення, здійснюється впродовж 3-х 

днів після надання в КПП документу, що підтверджує внесення плати за 

переоформлення документу. 

 

V. Організація робіт по навчанню та атестації. 

 

5.1. З метою підвищення якості проведення навчальних курсів КПП 

залучає кваліфікованих фахівців для читання лекцій і проведення 

методичних занять. В ході проведення навчальних курсів для тренерів 

організовуються індивідуальні консультації і зустрічі з провідними 

фахівцями і науковими співробітниками. 

5.2. КПП може розробляти скорочену індивідуальну програму для 

проходження навчання іноземними громадянами, або громадянами України 

по закінченні якого здобувач складає відповідний іспит.  

5.3. При проведенні іспиту мають бути присутніми не менше 3 чоловік з 

числа членів КПП. Рішення про складання іспиту, за результатами 

тестування та/або співбесіди (з написанням письмової роботи для категорії 

"PRO"), приймаються простою більшістю голосів.  

5.4. Тренери, що не склали іспит, мають право на повторний іспит в 

терміни, що встановлюються КПП.  



5.5. Результати іспиту заносяться в протокол засідання КПП, що 

підписується усіма членами комісії, що були присутніми на засіданні.  

5.6. Матеріали про результати іспиту зберігаються в КПП протягом п'яти 

років. КПП веде реєстр виданих посвідчень.  

5.7. Атестація на присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії, за 

наявності відповідних документів і професійної підготовки, може 

проводитися достроково, але не раніше, ніж через один рік після отримання 

попереднього посвідчення.  

 

VI. Кваліфікаційні вимоги до здобувача посвідчення 

 

6.1. Здобувач зобов'язаний дотримуватися вимог Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт" інших нормативно-правових актів, що регулюють 

правовідносини у цій сфері, регламентних документів ФБУ, ФІБА, Статутів 

ФБУ і ФИБА.  

6.2.  Тренери, що не мають посвідчення, до керівництва командою під час 

змагань ФБУ не допускаються. 

6.3. Посвідчення "В" видається за рішенням КПП здобувачам, що 

пройшли курс навчання на відповідну категорію в КПП та успішно склали 

кваліфікаційні іспити. Посвідчення "В" видається на термін 2 роки.  

6.4. Посвідчення  "А" видається за рішенням КПП здобувачам, що 

пройшли курс навчання на відповідну категорію та успішно склали 

кваліфікаційні іспити. Посвідчення "А" видається на термін 3  роки.  

6.5. Посвідчення "PRO" видається за рішенням КПП здобувачам, що 

мають вищу освіту, пройшли курс навчання на відповідну категорію та 

успішно склали кваліфікаційні іспити. Посвідчення "PRO" видається на 

термін 5 років. 

6.6. Після отримання посвідчень, тренери зобов'язані раз на рік 

проходити короткострокові курси підвищення кваліфікації,  організовані 

КПП для відповідних кваліфікаційних категорій. 

6.7. КПП може бути прийняте рішення про анулювання посвідчення у 

разі здійснення отримувачем посвідчення дисциплінарних порушень та 

порушень статутних і регламентуючих документів ФБУ. Рішення про 

анулювання посвідчення приймається голосуванням на засіданні КПП 

простою більшістю голосів та підписується Президентом ФБУ. Про 

прийняття рішення щодо анулювання посвідчення тренер повідомляється 

письмово впродовж 3-х днів з моменту прийняття такого рішення, з 

наданням копії рішення відповідному клубу/команді.  

 

VII. Фінансові умови атестування. 

 

7.1. Фінансові витрати, пов'язані з організацією і проведенням 

атестування тренерів в КПП розподіляються таким чином: 

- ФБУ несе витрати по матеріально-технічному забезпеченню діяльності 

КПП; 

 - здобувачі посвідчень несуть витрати по оплаті навчання та видачі 

посвідчень. 




