
Звіт директора Охтирської ДЮСШ школи 

про підсумки роботи у 2017-2018 н.р. 

 

Доброго дня всім присутнім. Дійшов до завершення ще один навчальний 

рік. І тому ми сьогодні зібралися, щоб підвести підсумки роботи навчального 

закладу за 2017-2018 навчальний рік. 

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного 

періоду, я керувався Статутом навчального закладу, Правилами 

внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, 

законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що 

регламентують роботу позашкільного навчального закладу.  

 

Матеріальна база 

Будівля  школи прийнята в експлуатацію у 1955 році і розташована на 

земельній ділянці площею 202,3 га. Навчально-тренувальна робота  

проходить на власній базі - спортивна зала площею 140м2 та орендована 

спортивна зала 90,3м2. Для проведення якісної навчально-тренувальної 

роботи, на безоплатній основі, між адміністрацією ДЮСШ та 

адміністраціями загальноосвітніх шкіл міста заключені двосторонні угоди, 

щодо використання спортивних залів закладів міста. 

            

Тренерсько-викладацький склад 

  У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками школа була 

забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: тренерсько-

викладацький склад – 21 чоловік, з них 4 сумісники та 2 сумісництва, 

обслуговуючого персоналу – 4 чоловіки, з них 3 медичних працівника та 1 

прибиральниця.  

   Вісім тренерів – викладачів ДЮСШ згідно рішення виконкому Охтирської 

міської ради отримують надбавки за підготовку чемпіонів та призерів 

Всеукраїнських та Міжнародних змагань це: 

     Меєрович Ю.М. старший тренер-викладач з боротьби дзюдо – 30%; 

     Литвиненко В.В. тренер-викладач з легкої атлетики -40%; 

     Єлізарова Л.П. тренер-викладач з боротьби дзюдо-30%; 

     Кісіль В.І. тренер-викладач з боротьби дзюдо – 35%; 

     Мучаров О.М. тренер-викладач з легкої атлетики – 25%; 

     Шандиба Б.А. тренер-викладач з легкої атлетики – 25%; 

     Маслюк О.І. тренер-викладач з легкої  атлетики - 35%; 

     Сидоренко О.О. старший тренер-викладач з легкої атлетики – 40%. 

Атестація тренерів-викладачів 2017-2018 навчального року проводилась 

згідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 

року № 45 «Про порядок проведення атестації (тренерів-викладачів)» та 

планом заходів з проведення атестації тренерів-викладачів школи. За 

минулий навчальний рік 8 тренерів-викладачів пройшли курси підвищення 

кваліфікації на базі кафедри теорії та методики спорту в Сумському 

державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Один тренер-

викладач пройшов курси підвищення кваліфікації на курсах тренерів вищої 

категорії в Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України. 



  У 2017-2018 навчальному році у школі працював такий кадровий склад: 

тренер-викладач вищої категорії – 1; 

тренер-викладач І категорії – 2; 

тренер-викладач ІІ категорії – 10. 

 

Організація навчально-тренувального процесу 

Організація навчально-тренувального та виховного процесу відповідає 

річному плану роботи, який відображає найголовніші питання та 

перспективи. Коло обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю 

посадою, визначено посадовими інструкціями.  

У 2017-2018 навчальному році у ДЮСШ до навчально-тренувальної 

роботи залучено 513 вихованців на 8 відділеннях з видів спорту : 

- боротьба дзюдо; 

- боротьба самбо; 

- легка атлетика; 

- спортивна акробатика; 

- теніс настільний; 

- лижні гонки; 

- бокс; 

- баскетбол. 

    Розподіл навчального навантаження між тренерами-викладачами 

проведено відповідно до штатних нормативів за погодженням з відділом 

освіти Охтирської міської ради. 

    Для тренерів-викладачів був складений розклад занять, проведені 

медогляди вихованців та працівників ДЮСШ, затверджені списки 

навчально-тренувальних груп. Ділова документація школи з питань 

зарахування вихованців оформлюється у відповідності до нормативних 

вимог.  

 

Управління закладом та внутрішкільний контроль 

      Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, 

планом внутрішкільного контролю та річних планів тренерів-викладачів. 

Така система планування, що відповідає «Положенню про дитячо-юнацьку 

спортивну школу» і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-

тренувального процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, 

контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню 

ефективності та вдосконаленню навчально-тренувального процесу й 

забезпечує планомірний розвиток школи. 

      Адміністрацією школи протягом навчального року здійснювався 

систематичний контроль за виконанням тренерами-викладачами навчальних 

програм та річних планів. На підставі проведених перевірок адміністрацією 

школи складалися довідки та видавалися відповідні накази. Результати 

проведених перевірок розглядаються на тренерській раді школи та 

тренерських радах відділень. На кінець 2017/2018 навчального року 

навчальні програми і плани виконано у повному обсязі. 

    

 

 



Участь вихованців у змаганнях 

 Згідно з календарними планами спортивно - масових заходів, викликів – 

положень про проведення змагань вихованці відділень школи у 2017 – 2018 

навчальному році приймали участь у змаганнях різного рівня. 

 

2017-2018 навчальний рік 

 Кількість учасників Кількість призерів 

Міські  695 217 

Обласні 789 500 

Всеукраїнські 206 119 

Кубки та чемпіонати 

України 

54 7 

Міжнародні  6 3 

 

Кращі досягнення 

    Про активну діяльність ДЮСШ свідчать вагомі досягнення наших 

вихованців, про які можна дізнатись з сайту нашого закладу. Назву лише 

кілька за 2017-2018 навчальний рік. Це Міжнародний турнір з дзюдо «Кубок 

Закарпаття» м.Ужгород: Федорченко Ярина - ІІІ місце, Винник-Крупчан 

Аделіна – ІІІ місце, Кармазова Анастасія – ІІІ місце. Чемпіонат України з 

самбо серед кадетів м.Київ: Федорченко Ярина – ІІІ місце, Винник-Крупчан 

Аделіна – ІІ місце, Зімов Едуард – ІІІ місце. Зональний чемпіонат України з 

боксу 10-14  м.Харків Залавський Віталій – ІІ місце. Всеукраїнські змагання з 

легкої атлетики серед учнів ДЮСШ м.Суми  6-ть вихованців піднялись на 

п’єдестал пошани виборовши ІІІ місце. Чемпіона України з легкоатлетичного 

чотириборства Маслюк Нікіта – І місце (особистий залік). Чемпіонат України 

з боротьби самбо с.Кароліно-Бугаз (Одеська область): Чернишенко Іван – І 

місце, Науменко Артем – ІІІ місце. 

Згідно з положенням про Єдину спортивну класифікацію України, 

затверджену наказом Міністерства сім’ї, молоді та спорту України від 

11.10.2013р. №582 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 

2013р. за №1861\24393 та виконання відповідних кваліфікаційних норм та 

вимог до видів спорту вихованцям Охтирської ДЮСШ були присвоєні 

спортивні розряди. 

КМС І розряд ІІ розряд ІІІ розряд І-ІІІ юнацькі 

розряди 

 

2017-2018 навчальний рік 

 

 2- самбо 5-легка 

атлетика 

3-бокс 

6-легка 

атлетика 

194 

 

Спортивно-масова робота 

 Протягом року проявлялась тісна взаємодія ДЮСШ з загальноосвітніми 

школами міста та відділом молоді та спорту Охтирської міської ради в 

проведенні спортивно-масових заходів «Олімпійське лелеченя», «Козацький 



гарт», «День захисту дітей», «Олімпійський день бігу», легкоатлетичний крос 

пам’яті тренера-викладача ОДЮСШ В.І.Шимка та інші. 

 

Виховна робота 

    В закладі ведеться постійна профілактична робота з попередження та 

профілактики правопорушень серед вихованців. У школі проводилась 

активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та 

психотропних речовин. Медичними працівниками закладу постійно 

проводиться робота з питань захворюваності на ГРВІ, грип. На протязі 

навчального року медичні працівники школи  контролюють стан здоров’я 

учнів. 

    Адміністрація школи приділяє увагу організації виховної роботи  з дітьми 

соціально незахищених категорій. Протягом начального року робота з дітьми 

соціально незахищених категорій була спрямована на створення умов для 

розвитку творчої особистості як громадянина України, формування 

майбутнього покоління здатного створювати цінності громадянського 

суспільства, виховання національної культури, утворення принципів 

загальнолюдської моралі. Пріоритетними напрямками та принципами у 

навчанні та вихованні дітей соціально незахищених категорій є: 

- виховання свідомого ставленні до свого здоров'я,  

- формування засад здорового способу життя; 

- індивідуальний підхід до кожної дитини; 

- гармонія інтересів, потреб і бажань учнів; 

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості. 

    В закладі створений банк даних соціально незахищених категорій дітей. З 

загальної кількості вихованців закладу 45 учнів пільгових категорій а саме: 

 -діти з багатодітних сімей (13 чол.); 

-діти з малозабезпечених сімей ( 12 чол.); 

-діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села (10 

чол.); 

-мати одиначка (3чол.); 

-діти напівсироти (1 чол.); 

-діти сироти (1чол.); 

-діти які постраждали в наслідок чорнобильської катастрофи (1 чол.); 

-діти осіб визнаних учасниками бойових дій у районі АТО (4 чол.), 

що становить 8% від загальної кількості, а це на 12 вихованців більше у 

порівнянні з минулим 2016-2017 навчальним роком. 

Під час літніх канікул для дітей пільгового контингенту організовано 

відпочинок в оздоровчих таборах за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Роботу з соціально незахищеними категоріями дітей проведено на 

достатньому рівні. 

 

Придбання 

    За звітній період в заклад було придбано: 

- на відділення легкої - атлетики шиповки 10 пар, метбол 1шт (2кг), 

гантелі 1 пара ( 1кг), каримати 4 штуки; 

- на відділення боротьби дзюдо – кімоно 6; 



- на відділення баскетболу – м’ячі волейбольні 12 штук; 

- на відділення баскетболу – м’ячі баскетбольні 10 штук 

- на відділення бокс – рукавиці боксерські 2 пари, шоломи боксерські 2 

штуки, форма боксера 2 комплекти. 

 

Організація літнього оздоровлення 

Літня оздоровча кампанія, яка проводиться в ДЮСШ – це час активного 

відпочинку, різноманітна спортивно-оздоровча діяльність. Канікули 

дозволяють вихованцям найбільше часу приділити улюбленому виду спорту. 

Основна мета літньої роботи з дітьми – це забезпечення безперервного 

навчально-тренувального процесу і оздоровлення учнів. В цьому році 94 

вихованці оздоровились в пришкільному таборі з денним перебуванням 

«Олімпієць» (профільному, спортивного спрямування), де юні спортсмени 

розвивались фізично, загартовувались психологічно, набували навичок 

різноманітної діяльності. 25 вихованців відділення боротьби дзюдо було 

оздоровлено в профільному відпочинковому таборі «Кодокан» с.Комиші. 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

     З метою забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально – 

виховного процесу, запобігання нещасним випадкам серед учнів , 

проводиться робота з тренерсько-викладацьким складом щодо дотримання 

чинного законодавства з охорони праці у відповідності до нормативних 

документів з питань попередження усіх видів травматизму та охорони життя 

і здоров'я. У навчальному закладі створені належні умови для безпечного 

навчання вихованців, постійно триває робота з профілактики дитячого 

травматизму та формуванню здорового способу життя. В закладі 

систематично проходить робота з упорядкування нормативно – правової 

документації з безпеки життєдіяльності та охорони праці, пожежної безпеки. 

   Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи з 

охороно праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються 

цільові інструктажі з вихованцями перед виїздом на спортивні змагання. У 

школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з 

питань охорони праці  

Влітку цього року завідуючим господарством та техперсоналом було 

прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2018-

2019 навчального року. Запланований косметичний ремонт закладу виконано 

силами працівників. 

     На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до 

нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить 

собі сьогодні тренерсько-викладацький склад, хто сприяє розвитку і 

вихованню молодого покоління. Отже, підсумовуючи роботу Охтирської 

ДЮСШ рівень роботи визначається як задовільний. 

 

Директор ДЮСШ                                                              В.О.Душков 


