
 Описовий звіт  

Комунального позашкільного навчального закладу 

 «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» за 2019 рік. 

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Охтирська дитячо-

юнацька спортивна школа» - заклад позашкільної освіти спортивного 

профілю, який розпочав свою роботу у 1955 році. У 2018 році ДЮСШ надано 

ІІ категорію. 

Засновником ДЮСШ є Охтирська міська рада. Органом, до сфери 

управління якого входить заклад є виконавчий комітет Охтирської міської 

ради. Уповноваженим органом Засновника з питань освітньої діяльності 

ДЮСШ та в межах повноважень, визначених законами та установчими 

документами є відділ освіти Охтирської міської ради.  

Рішенням міської ради VІІ скликання від 09.11.2018 року № 1347-МР 

затверджений статут (нова редакція). 

Директор закладу: Душков Валерій Олексійович, 10.04.1953 р.н., працює 

в закладі з 2016 року, освіта вища (Харківський державний педагогічний 

інститут ім. Г.С.Сковороди, вчитель фізичного виховання), педагогічний 

стаж роботи 10 років. 

Заступник директора з навчально-тренувальної роботи: Антонова Тетяна 

Вікторівна, 07.10.1979 р.н., працює в закладі з 2009 року, освіта вища 

(Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 

вчитель фізичного виховання), педагогічний стаж 11 років. 

Охтирська ДЮСШ має 10 відділень з видів спорту: боротьба дзюдо, 

боротьба самбо, легка атлетика, спортивна акробатика, лижні гонки, 

баскетбол, бокс, футбол, теніс настільний, гандбол. 

 

Спеціалізація школи 

№ 

з\п 

Вид спорту Кількість 

тренерів 

Кількість 

груп 

Кількість 

вихованців 

1 Баскетбол 3 5 64 

2 Бокс 1 3 26 

3 Боротьба самбо 1 4 50 

4 Гандбол 1 3 42 

5 Дзюдо 3 10 90 

6 Легка атлетика 6 13 108 

7 Лижні гонки 1 3 23 

8 Спортивна акробатика 1 2 22 

9 Теніс настільний 1 3 30 

10 Футбол 3 9 144 

 

Тренерсько-викладацький склад 

     Навчально-тренувальний процес у закладі забезпечує 21 тренер-викладач. 

Серед них чотири  «Майстри спорту України» Єрмоленко О.О., Єрмак В.І., 

Кісіль В.І., та Єлізарова Л.П., один «Майстер спорту міжнародного класу» 

Меєрович Ю.М. 

 



№ ПІБ тренера-

викладача 

Вид 

спорту 

Штатний  Сумісник  Освіта  Категорія  Стаж 

роботи 

тренером 

Відділення дзюдо 

1 Меєрович 

Юрій 

Михайлович 

дзюдо штатний  середня І 37 років 

2 Єлізарова 

Людмила 

Павлівна 

дзюдо штатний  вища ІІ 13 років 

3 Кісіль 

Володимир 

Іванович 

дзюдо штатний  вища ІІ 7 років 

Відділення боротьба самбо 

1 Єрмоленко 

Олександр 

Олександрович 

самбо штатний  Вища 

 

ІІ 18 років 

Відділення легка атлетика 

1 Сидоренко 

Оксана 

Олексіївна 

легка 

атлетика 

штатний  вища ІІ 21 років 

2 Шандиба Борис 

Анатолійович 

легка 

атлетика 

штатний  вища ІІ 23 роки 

3 Литвиненко 

Валентина 

Василівна 

легка 

атлетика 

штатний  вища І 29 років 

4 Мучаров 

Олександр 

Михайлович 

легка 

атлетика 

 сумісник вища ІІ 4 роки 

5 Антонова 

Тетяна 

Вікторівна 

легка 

атлетика 

 сумісник вища ІІ 10 років 

6 Москаленко 

Сергій 

Олександрович 

легка 

атлетика 

 сумісник вища Без кат. 2 роки 

Відділення теніс настільний 

1 Максименко 

Наталія 

Леонідівна 

теніс 

настільний 

 

штатний 

 вища ІІ 4 роки 

Відділення спортивна акробатика 

1 Горпинченко 

Микола 

Григорович 

спортивна 

акробатика 

штатний  вища ІІ 9 років 

Відділення лижні гонки 

1 Бондаренко 

Віктор 

Анатолійович 

лижні 

гонки 

штатний  вища ІІ 31 років 



Відділення баскетбол 

1 Єрмак 

Анатолій 

Іванович 

баскетбол штатний  вища Без кат. 6 років 

2 Душков 

Валерій 

Олексійович 

баскетбол  сумісник вища Без кат. 10 років 

3 Соловйов 

Володимир 

Вадимович 

баскетбол  сумісник вища Без кат 9 років 

Відділення бокс 

1 Ходунай 

Віталій 

Юрійович 

  бокс штатний  вища ІІ 2 роки 

Відділення гандбол 

1 Віценя Анжела 

Вікторівна 

гандбол штатний  вища Без кат. 1 рік 

Відділення футбол 

1 Єрмак Василь 

Іванович 

Футбол штатний  вища Без кат. 18 років 

2 Сопітько 

Володимир 

Іванович 

Футбол штатний  вища Без кат.  

33 роки 

 

3 Попович 

Віктор 

Миколайович 

Футбол штатний  вища Без кат. 7 років 

 

Фінансування ДЮСШ 
Загальний обсяг 

фінансування 

Оплата праці 

працівників 

Навчально-спортивна 

робота 

Придбання 

обладнання та 

інвентарю 

2018 рік 

2178,2 1853,2 74,3 60 

2019 рік  

3668,9 2642,5 169,9 503,5 

 

Матеріальна база  

     Комунальний позашкільний навчальний заклад «Охтирська дитячо-

юнацька спортивна школа» має власну спортивну базу, яка знаходиться за 

адресою: Сумська обл., м. Охтирка пл.. Соборна 2-А, будівля  школи 

прийнята в експлуатацію у 1955 році і має загальну площу 203.1 м2 

(спортивний зал -141.0 м2, кабінет – 9.8 м2, кабінет – 10.6 м2, роздягальня – 

5.8 м2, роздягальня –  5.2 м2, коридор - 8.6 м2, коридор – 17.6 м2, тамбур – 1.4 

м2, туалет – 1.4 м2, кладова – 1.7 м2) та орендоване спортивне приміщення, 

яке знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Охтирка Київська 115 і має 

загальну площу 138.1м2(спортивний зал – 90 м2, тренажерна зала – 22.4 м2, 

коридор – 14.2м2, туалет – 2.7 м2, кладова – 2.6 м2, коридор – 5.6 м2, 

електрощитова – 0.6 м2). 



    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, орендованому приміщенні так і на базах навчальних закладів міста, а 

саме: на базах ЗОШ І-ІІІст. № 1, 2, 3, 4, 5, гімназії, ЗОШ І-ІІст. №  9. Також 

навчально-тренувальні заняття проводяться у спортивній залі військової 

частини  м. Охтирки А-0563. Протягом 2019 року матеріальна база закладу 

поповнилась спортивним інвентарем, а саме: 

- відділення боротьби самбо – форма самбіста, борцівки; 

- відділення спортивної акробатики – акробатична доріжка; 

- відділення баскетбол – електронне табло, форма баскетбольна для 

юнаків та дівчат, форма волейбольна, м’ячі баскетбольні; 

- відділення бокс – ринг боксерський професійний, груша боксерська, 

водоналивний мішок, захист паху, рукавички боксерські, шоломи боксерські, 

мішки боксерські, груші на розтяжках та підвісках, форми боксерські; 

- відділення легка атлетика – легкоатлетичні шиповки; 

- відділення футбол – машинка для розмітки поля, форми футболістів, 

м’ячі, футбольні форми воротарські, набивні м’ячі; 

- відділення гандбол – м’ячі, м’ячі набивні. 

     Участь вихованців ДЮСШ у змаганнях різного рівня надає можливість 

здобуття досвіду змагальної практики, що впливає на досягнення високих 

спортивних результатів. 

 

№  Назва змагань Кількість 

учасників 

Кількість 

призерів 

1 Міські 657 215 

2 Обласні 1288 554 

3 Всеукраїнські 140 89 

4 Кубки та чемпіонати України 60 11 

5 Міжнародні 28 16 

   

Кращими досягненнями вихованців ДЮСШ за 2019 рік є: 

- Зональний Чемпіонат України з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н. 13-

16.03.19 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. 14-15.03.19аг.Новая Гута 

(Білорусь) Колодяжний Єгор – І місце; 

- Міжнародний турнір з дзюдо "Budapest Cup" 27-28.04.19 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.) 30.05-03.06.19 с. Кароліно-Бугаз Мандрика Ангеліна – І місце, 

Колодяжний Єгор – І місце, Верьовка Софія – ІІ місце, Чернишенко Іван – ІІ 

місце, Меша Дмитро – ІІІ місце, Рогальський Богдан – ІІІ місце, в складі 

збірної команди Сумської області в розділі «Стінка на стінку» Меша Дмитро 

– І місце, Мандрика Ангеліна – ІІІ місце; 



- Міжнародний турнір зі спортивної акробатики «ФОРТЕЦЯ» 30.05-02.06.19 

м. Білгород-Дністровськ Спасьонова Поліна – ІІ місце, Колесник Дарина – ІІ 

місце; 

- Чемпіонат України з боксу серед школярів 2005-2006 р.н. 11-16.06.19           

м. Умань Залавський Віталій – ІІ місце; 

- Міжнародний відкритий турнір з самбо 04-06.10.19 м. Краків (Польща) 

Тетяненко Ярослав- І місце, Другов Іван – І місце, Чернишенко Іван – І місце, 

Науменко Артем – І місце, Колодяжний Єгор – І місце, Смірнова Аліна – ІІ 

місце, Волков Антон – ІІ місце; 

- чемпіонат України з боксу серед юнаків 206-2007 р.н. 21-27.10.19                

м. Бердянськ Гнітій Олександр – ІІ місце 

- Міжнародний боксерський турнір Lutsk Boxing Cup – 2019 пам’яті трьох 

друзів В.Лотоцького, Д. Усика, О. Фурс 31.10-03.11.19 м. Луцьк Залавський 

Віталій – І місце; 

- Міжнародний турнір з дзюдо, присвячений пам’яті А.І.Минежка 23.11.19    

с. Добрунь Рогальський Богдан – І місце, Рогальський Владислав – ІІІ місце; 

Налагоджена взаємодія закладу зі спеціалізованими навчальними 

закладами спортивного профілю дає змогу вихованцям ДЮСШ, на 

конкурсній основі, продовжувати навчально-тренувальну роботу в 

спеціалізованих закладах спортивного профілю. 

№ 

з/

п 

Назва  
П.І.Б. 

спортсмена 

Клас до якого 

зараховано 
Вид спорту 

1 Харківський 

республіканський 

ліцей-інтернат 

спортивного профілю 

Ружинський 

Артем 

Денисович 

8 Легка 

атлетика 

2 Харківський 

республіканський 

ліцей-інтернат 

спортивного профілю 

Граділь Артем 

Романович 

8 Легка 

атлетика 

3 Харківський 

республіканський 

ліцей-інтернат 

спортивного профілю 

Гнітій Юрій 

Віталієвич  

10 Легка 

атлетика 

 

Оздоровлення 

     Ефективній оздоровчій компанії, цікавому, змістовному та захоплюючому 

відпочинку дітей передувала злагоджена робота відділу освіти Охтирської 

міської ради, адміністрації та колективу закладу і батьків  по створенню 

комфортних умов літного оздоровлення дітей. На базі закладу було 

організовано роботу профільного табору відпочинку з денним перебуванням 

«Олімпієць» (спортивного спрямування). До його роботи було залучено 18 

працівників (12-вихователів; 4-обслуговуючий персонал; 2-адміністративно-

господарчих працівника). Відпочинковими послугами у таборі було охоплено 

102 вихованці, у тому числі й 10 дітей пільгових категорій (з малозабезпечених 

сімей). 



Оздоровлення на березі моря – мрія кожної дитини. Уперше цього року 

Охтирською міською радою було виділено додаткові кошти для 

оздоровлення та відпочинку дітей, які мають визначні досягнення в спорті. 

Завдяки цьому було організовано відпочинок та оздоровлення 17 дітей на 

березі Чорного моря в таборі «Прибережний». 

     Слід зазначити, що за сприяння відділу молоді та спорту Охтирської 

міської ради кращі спортсмени закладу оздоровились в обласному 

наметовому таборі «Сузір’я» (7 вихованців) та ДТВ «Космос» ППО НГВУ 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (4 вихованці). 

    За підсумками літньої оздоровчої кампанії 21 %  вихованців нашого 

закладу були охопленні оздоровленням у 2019 році. 

       Основними напрямками роботи які стоять перед колективом Охтирської 

дитячо-юнацької спортивної школи на наступний рік: 

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. Систематично підвищувати професійний рівень тренерсько-викладацького 

складу. 

5. Зміцнювати та покращувати матеріально-технічну базу школи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ                                                            Валерій ДУШКОВ 


