
Звіт директора школи 

про підсумки роботи за 2018-2019 н.р. 

 

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного 

періоду, я керувався Статутом навчального закладу, який рішенням п’ятдесят 

першої сесії сьомого скликання від 09.11.2018 року № 1347-МР 

затверджений у новій редакції,  Правилами внутрішнього розпорядку, 

посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами 

України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу 

позашкільного навчального закладу. З метою реалізації освітньої реформи в 

місті, відповідно до рішення п’ятдесят першої сесії сьомого скликання 

Охтирської міської ради від 09.11.2018 року № 1347-МР закладу надана 

фінансова та кадрова автономія. 

 

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. Школа має приміщення 

спортивний зал -141.0м2, роздягальні – 5.8 м2 і 5.2 м2, кабінет директора – 

9.8м2, мед. кабінет (пристосований) – 10.6 м2, коридор – 17.6 м2, коридор - 

8.62, туалет (в приміщенні) – 1.7м2, тамбур – 2.8 м2.. Школа має 

централізоване водопостачання та  центральну каналізацію, замінено в 2008 

році на пластикову основу. Має лічильник води. Опалення централізоване в 

задовільному стані. Енергопостачання замінено  в 2010 році, встановлено 

енергозберігаючі лампочки. Територія закладу становить 0.0394 га, яка 

упорядкована, має зручні лавочки для відпочинку дітей та їх  батьків. Заклад 

має зручний під’їзд, біля школи розташована зупинка маршрутного таксі. 

            

Тренерсько-викладацький склад 

  У 2018 з метою сприяння розвитку спорту серед дітей та молоді, а також 

створення умов для доступності занять дітьми фізичною культурою та 

спортом, популяризації здорового способу життя рішенням Охтирської 

міської ради «Про введення додаткових посад до штатного розпису 

комунального позашкільного навчального закладу «Охтирська дитячо-

юнацька спортивна школа» та внесення змін до Статуту комунального 

позашкільного навчального закладу» від 27.09.2018 № 1309-МР році  в 

структурі Охтирської ДЮСШ організоване функціонування відділень 

гандболу та футболу. Відповідно до наказу відділу освіти Охтирської міської 

ради від 28.09.2018 № 371, внесені зміни до штатного розпису закладу, 

ввівши чотири штатних одиниці тренерів-викладачів з футболу та однієї 

одиниці тренера-викладача з гандболу з 01.10.2018 року. У 2018-2019 

навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. 

Станом на 14.01.2019 року чисельність працівників школи становить: 

тренерсько-викладацький склад – 21 чоловік, з них 3 сумісники та 2 



сумісництва, обслуговуючого персоналу – 4 чоловіки, з них 3 медичних 

працівника та 1 прибиральниця. Навчально-тренувальний процес у закладі 

забезпечує 21 тренер-викладач. Серед них три «Майстри спорту України» 

Єрмоленко О.О., Єрмак В.І.,та Єлізарова Л.П.; один «Майстер спорту 

міжнародного класу» Меєрович Ю.М. 

   Стимулювання та заохочення тренерсько-викладацького складу є одним з 

важливих чинників підвищення спортивних результатів  вихованців закладу.  

П’ять тренерів-викладачів ДЮСШ згідно рішення виконкому Охтирської 

міської ради від отримують надбавки за підготовку чемпіонів та призерів 

Всеукраїнських та Міжнародних змагань це: 

     Меєрович Ю.М. старший тренер-викладач з боротьби дзюдо – 35%; 

     Литвиненко В.В. старший тренер-викладач з легкої атлетики – 15%; 

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

     Кісіль В.І. тренер-викладач з боротьби дзюдо – 20%; 

     Сидоренко О.О. тренер-викладач з легкої атлетики – 30%. 

Атестація тренерів-викладачів 2018-2019 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 2 тренера-викладача пройшли курси підвищення 

кваліфікації на базі кафедри теорії та методики спорту в Сумському 

державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.  У 2018-2019 

навчальному році у школі працював такий кадровий склад: 

тренер-викладач І категорії – 2; 

тренер-викладач ІІ категорії – 11. 

 

Організація навчально-тренувального процесу 

Організація навчально-тренувального процесу відповідає річному плану 

роботи, який відображає найголовніші питання та перспективи. Коло 

обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю посадою, визначено 

посадовими інструкціями.  

На початок 2018-2019 навчального року у ДЮСШ до навчально-

тренувальної роботи залучено 410 вихованців на 8 відділеннях з видів 

спорту: 

- боротьба дзюдо; 

- боротьба самбо; 

- легка атлетика; 

- спортивна акробатика; 

- теніс настільний; 

- лижні гонки; 

- бокс; 

- баскетбол. 

З 01.10.2018 року відповідно до наказу відділу освіти Охтирської міської 

ради від 28.09.2018 № 371, внесені зміни до штатного розпису, що збільшило 

кількість вихованців закладу, до навчально-тренувальної роботи залучилось 

504 вихованці на 10 відділеннях з видів спорту. На даний час в закладі 

навчається 604 вихованці в 55 навчально-тренувальних групах. 



    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 медичні 

огляди вихованців та працівників ДЮСШ, затверджені списки навчально-

тренувальних груп. Ділова документація школи з питань зарахування 

вихованців оформлюється у відповідності до нормативних вимог.  

   Для проведення навчально-тренувальної роботи, на безоплатній основі, між 

адміністрацією ДЮСШ та адміністраціями закладів загальної середньої 

освіти міста укладені двосторонні угоди щодо використання спортивних 

залів закладів загальної середньої освіти міста. Навчально-тренувальні 

заняття відділень ДЮСШ проводяться як безпосередньо на власній базі 

школи, так і на базах навчальних закладів міста, а саме: 

- на базах ЗОШ І-ІІІст. № 1,2, 3, 4, 5, гімназії; 

- на базах ЗОШ І-ІІст. № 6, 9. 

 

Управління закладом та внутрішкільний контроль 

      Управління школою здійснюється відповідно до річного плану роботи 

закладу, 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  

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 2018-2019 навчального року 

навчальні програми і плани виконано у повному обсязі. 

    

Участь вихованців у змаганнях 

 Згідно з календарними планами спортивно-масових заходів серед 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл області та школярів, викликів-

положень про проведення змагань вихованці відділень школи у 2018-2019 

навчальному році приймали участь у змаганнях різного рівня. 

 

2018-2019 навчальний рік 

 Кількість учасників Кількість призерів 

Міські  831 328 

Обласні 1208 645 

Всеукраїнські 235 144 

Кубки та чемпіонати 

України 

48 14 

Міжнародні  11 6 

 



Кращі досягнення 

    Про активну діяльність ДЮСШ свідчать вагомі досягнення наших 

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

кілька за 2018-2019 навчальний рік. Це командний чемпіонат України серед 

ДЮСШ та СДЮШОР (2003 р.н. та молодші) 13-15.09.2018 м. Харків, в 

складі збірної команди Сумської області Ставицька Анна ІІ місце. 

Всеукраїнські змагання з футболу «Шкіряний м’яч» 12.04.2019 м. Суми, 

команда Охтирської ДЮСШ – І місце. Чемпіонат України зі спортивної 

акробатики серед юніорів  08-12.11.2018 м. Львів Зенова Єлизавета та 

Ткаченко Дар’я – ІІ місце. Зональний чемпіонат України з боксу серед юнаків 

2005-2006р.н.. 13-16.03.2019 м. Суми Залавський Віталій – ІІ місце. 

Міжнародний турнір з дзюдо «Путь к олимпу» на призи ЗМС РБ 

С.Шундікова серед юнаків 2005-2006 р.н. 14-15.03.2019 м. Новая Гута 

(Білорусія) Колодяжний Єгор – І місце. Міжнародний турнір з дзюдо 

«Budapest Cup» 27-28.04.2019 м. Будапешт (Угорщина) Закаблук Денис – І 

місце, Рогальський Богдан – ІІ місце, Чернишенко Іван – ІІІ місце. Чемпіонат 

України з самбо серед юнаків та дівчат середнього віку (2005-2007 р.н.) 

30.05-03.06.2019 с. Кароліно-Бугаз (Одеська область) Мандрика Ангеліна, 

Колодяжний Єгор, Меша Дмитро – І місце, Верьовка Софія, Чернишенко 

Іван – ІІ місце, Меша Дмитро, Рогальський Богдан, Тіхонов Артур, Мандрика 

Ангеліна – ІІІ місце. Міжнародний турнір зі спортивної акробатики 

«ФОРТЕЦЯ» 30.05-02.06.2019 м. Білгород-Дністровськ  Спасьонова Поліна 

та Колесник Дприна – ІІ місце. Чемпіонат України з боксу серед школярів 

2005-2006 р.н. 11-16.06.2019 м. Умань Залавський Віталій – ІІ місце.         

Відповідно до положення 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 

 

2018-2019 навчальний рік 

 

 2 – дзюдо, 

1 – сп.акр.,  

1 – самбо, 

1 – бокс. 

 

2 – л. атлетика, 

1 – сп. акр., 

1 – теніс наст.. 

5 – л. атлетика, 

2 – бокс,  

1 – теніс наст.. 

92 

Всього 5 4 8 92 

 

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 

    Тренери-викладачі та адміністрація закладу усвідомлюють, що розуміння 

вихованцями своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі 

залежить від вірно визначених та обраних шляхів реалізації виховного 

процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі закладу 

залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само-

вихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися 

загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. 

Виходячи з цього виховна діяльність закладу була організована за 

напрямками: 

- громадянсько-патріотичне виховання; 

- трудове виховання; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- профілактика шкідливих звичок. 

      В закладі створений банк даних соціально незахищених категорій дітей. З 

загальної кількості вихованців закладу 88 вихованців пільгових категорій.  

Під час літньої оздоровчої кампанії 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 баскетболу – м’ячі баскетбольні 4 штуки, м’ячі 

волейбольні 15 штук, форма волейбольна та баскетбольна 30 комплектів; 

- на відділення боротьби самбо – форма самбіста 5 штук, куртка самбо 4 

штуки, борцівки 3 пари; 

- на відділення бокс – рукавиці боксерські 8 пар, шоломи боксерські 6 

штуки, форма боксера 8 комплектів, груші боксерські 4 штуки, мішок 

боксерський 3 штуки, захист преса 3 штуки; 

- на відділення гандболу – м’ячі 10 штук; 

- на відділення футболу – фішки 52 штуки, маніжки 40 штук,  табло 1 

штука, машинка для розмітки футбольного поля 1 штука, м’ячі набивні 10 

штук, м’ячі 64 штуки. 

 

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 102 

вихованці оздоровились в пришкільному таборі з денним перебуванням 

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

розвивались фізично, загартовувались психологічно, набували навичок 

різноманітної діяльності.  

 

 

 



Охорона праці та безпека життєдіяльності 

     З метою забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-

тренувального процесу, запобігання нещасним випадкам серед вихованців, 

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 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 відповідальна особа за організацію 

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед вихованців, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються 

цільові інструктажі з вихованцями перед виїздом на спортивні змагання.  

 

Медичний супровід навчально-тренувальної роботи 

Поза увагою не залишається і турбота про здоров’я вихованців. 

Протягом року і під час прийому учнів до школи діти проходять медичне 

обстеження. Тренери-викладачі слідкують, щоб на тренуваннях не було 

перевантажень, перетренувань. До  навчально-тренувальних занять вихованці 

допускаються тільки з дозволу лікаря при наявності медичної довідки. 

Медичні працівники закладу обов’язково присутній на всіх спортивно-

масових заходах, що проводяться на базі спортивної зали ДЮСШ, с/к « Гарт» 

та базах загальноосвітніх шкіл міста де займаються вихованці школи. 

 

Влітку цього року завідуючим господарством та техперсоналом було 

прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2019-

2020 навчального року. Запланований косметичний ремонт закладу. 

 

 З метою ознайомлення з інформацією про роботу та досягнення вихованців 

закладу створений та постійно підтримується веб-сайт закладу. Діяльність 

ДЮСШ висвітлюється на веб-сайтах відділу освіти, Охтирської міської ради 

та місцевих ЗМІ. Це, безсумнівно, є гарною рекламою, тому в школу 

звертається багато батьків з проханням про зарахування їх дітей до 

спортивної школи. 

    Аналіз роботи засвідчив, що є проблеми і невирішені питання в роботі 

ДЮСШ, а саме: 

- через недостатнє фінансування не в повній мірі проводиться робота по 

відрядженню тренерів-викладачів та вихованців для участі у змаганнях, 

а також навчально-тренувальних зборах;  

- матеріальна база закладу потребує оновлення; 

- з відкриттям нових відділень боксу, баскетболу, гандболу, футболу 

постає питання в придбанні інвентарю на відділення закладу. 

    З урахуванням сучасних вимог, вважаючи головним завданням 

гармонійний розвиток особистості, зміцнення здоров’я дітей засобами 



фізкультури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту,  

педагогічний колектив ДЮСШ буде працювати над такими завданнями: 

1. Здійснювати навчально-тренувальну та виховну роботу серед дітей та 

підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я. 

2. Проводити заходи щодо збереження контингенту вихованців. 

3. Виявляти, в процесі систематичних занять груп початкової підготовки, 

здібних дітей до залучення їх в групи базової підготовки. 

4.Здійснювати заходи щодо підготовки вихованців для поповнення складу 

збірних команд області та збірної команди України.  

5. Систематично підвищувати професійний рівень тренерсько-викладацького 

складу. 

6. Надавати всебічну допомогу закладам загальної середньої освіти міста в 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. 

7. Зміцнювати та покращувати матеріально-технічну базу школи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ                                                              В. ДУШКОВ 


