
Звіт директора школи 

про підсумки роботи за 2019-2020 н.р. 

 

      Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за 2019-2020 

навчальний рік. Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа є комунальним 

позашкільним навчальним закладом. Згідно з Положенням про дитячо-

юнацькі спортивні школи головною метою та завданням ДЮСШ є реалізація 

державної політики в галузі фізичної культури і спорту: 

- забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту; 

- створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного 

розвитку повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 

дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового 

способу життя; 

- підготовки спортивного резерву для збірних команд України. 

      У своїй діяльності ДЮСШ  керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, 

рішеннями місцевих органів виконавчої влади,  Положенням про ДЮСШ і 

власним статутом. Протягом 2019-2020 навчального року дитячо-юнацька 

спортивна школа здійснювала свою діяльність згідно річного плану роботи 

затвердженого на засіданні тренерської ради школи  протокол № 9 від 

16.07.2019 року. Спортивно-масові заходи проводились відповідно річного 

календарного плану та положень про змагання. Для організації навчально-

тренувального процесу в закладі затверджено режим роботи дитячо-юнацької 

спортивної школи на навчальний рік. Навчально-тренувальні заняття 

проводились у ДЮСШ згідно затвердженого розкладу занять, навчальних 

програм з видів спорту, що затверджені Міністерством у справах сім’ї молоді 

та спорту України. Охтирська ДЮСШ має 10 відділень з видів спорту: 

боротьба дзюдо, боротьба самбо, легка атлетика, спортивна акробатика, 

лижні гонки, баскетбол, бокс, футбол, теніс настільний, гандбол. 

                                                                        

Матеріальна база 

Будівля  школи прийнята в експлуатацію у 1955 році і розташована на 

земельній ділянці площею 0.0394га. Навчально-тренувальна робота  

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

спортивна зала 90,3м2. 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. Має лічильник води. Опалення 

централізоване в задовільному стані. Енергопостачання замінено  в 2010 

році, встановлено енергозберігаючі лампочки. Територія закладу 

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

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

Адміністрація школи спільно з тренерсько-викладацьким колективом, 

обслуговуючим персоналом та батьками вихованців намагається створювати 

кращі умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та 



вимог сьогодення приміщення закладу, забезпечити школу новим сучасним 

обладнанням та інвентарем. 

Тренерсько-викладацький склад 

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками школа була 

забезпечена на 100%. Навчально-тренувальний процес у закладі забезпечує 

21 тренер-викладач, 16 з них штатні, 3 сумісники та 2 суміщення. Гендерний 

склад в закладі: 15 чоловіків та 6 жінок. 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. Загальний стаж 

роботи у сфері фізичної культури і спорту понад 20 років- мають 8 чол., 

понад 10 років – 7 чол., понад 3 роки – 5 чол.. Відділення легкої атлетики, 

боротьби дзюдо та футболу мають старших тренерів. Інші відділення 

сформовані з тренерів та тренерів-сумісників, що не дозволяє мати старших 

тренерів у відділенні.  

Стимулювання та заохочення тренерсько-викладацького складу є 

одним з важливих чинників підвищення спортивних результатів  вихованців 

закладу.  Відповідно до наказу міністерства України у справах молоді та 

спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці 

працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної 

культури і спорту» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Охтирської 

міської ради від 19.09.2012 № 132 «Про затвердження Положення про 

відзначення педагогічних працівників за високі досягнення у праці» та наказу 

відділу освіти Охтирської міської ради від 15.10.2019 № 352 «Про 

організацію стимулювання тренерів-викладачів Охтирської ДЮСШ та 

вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти» сім тренерів-

викладачів ДЮСШ отримують надбавки за підготовку чемпіонів та призерів 

Всеукраїнських, Міжнародних змагань це: 

     Меєрович Ю.М. старший тренер-викладач з боротьби дзюдо – 50%; 

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

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

     Єрмоленко О.О. тренер-викладач з самбо – 25%; 

     Ходунай В.Ю. тренер-викладач з бокс – 25%; 

     Литвиненко В.В. старший тренер-викладач з легкої атлетики – 30%; 

     Горпинченко М.Г. тренер-викладач зі спортивної акробатики –    50%. 

У звітному навчальному році 4 тренера-викладача пройшли курси 

підвищення кваліфікації на базі кафедри теорії та методики спорту в 

Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. 

Атестація тренерів-викладачів 2019-2020 навчального року проводилась 

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

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

закладі на кінець 2019-2020 навчального року: 2 чол. – мають І категорію; 13 

чол. – мають ІІ категорію. Проблема (відповідно вимог нормативних 

документів) – 6 чол. – без категорії, що впливає на їх заробітну плату та 

імідж закладу. 

 

Організація навчально-тренувального процесу 

За планом комплектування на 2019-2020 н.р. в ДЮСШ було 

організовано роботу з 55 груп в яких навчалось 599 вихованців. 



№ 

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 

         Навчально-тренувальні заняття проводяться згідно з розкладом, який 

складено відповідно до програм з видів спорту, тарифікації, вимог 

Положення про ДЮСШ від 05 листопада 2008 № 993 (зі змінами), наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67 (зі 

змінами). Для забезпечення проведення навчально-тренувального процесу, 

оволодіння вихованцями навчальними вміннями і навичками, спрямованими 

на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини 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, орендованій базі СК «Гарт», базах навчальних закладів міста, а саме: 

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

- на базах ЗОШ І-ІІст. № 6, 9; 

- на базі опорного закладу. 

Для забезпечення результативності навчально-тренувального процесу, 

оволодіння вихованцями навчальними вміннями і навичками, спрямованими 

на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови 

для самореалізації вихованців. 

 

Управління закладом та внутрішкільний контроль 

      Свою діяльність заклад здійснюється відповідно до річного плану роботи 

закладу. Внутрішкільний контроль здійснюється адміністрацією школи 

відповідно до графіка внутрішкільного контролю. Така система управління 

та контролю, 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. 

       Згідно плану внутрішкільного контролю здійснювався контроль за 

станом: ведення документації тренерами-викладачами, дотримання техніки 

безпеки на навчально-тренувальних заняттях, наповнюваність груп  і 

організація навчально-тренувального процесу в групах  ПП - 1 рік, ПП –2 

року, БП-1 рік, БП-2 рік, БП-3рік, контроль за проходження вихованцями 

медичного огляду. За результатами перевірок видаються  накази. 



      Найбільш актуальні питання діяльності ДЮСШ розглядаються на 

засіданнях тренерської ради та засіданнях тренерських рад відділення 

футболу, легкої атлетики та боротьби дзюдо де обговорюються результати 

перевірок, ставляться нові завдання, доводяться до відома працівників нові 

законодавчі акти, накази, вирішуються  виробничі питання. 

 

 Спортивно-масова робота 

       Одним з основних показників результативності роботи спортивної школи 

є підготовка спортсменів високої кваліфікації, здатних поповнити склади 

збірних команд області та України. Спортивні показники вихованців ДЮСШ 

є головним критерієм якості та ефективності роботи тренерсько-

викладацького складу. 

      Згідно з календарними планами спортивно-масових заходів серед 

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

положень про проведення змагань. Вихованці закладу у 2019-2020 

навчальному році взяли участь у змаганнях різного рівня та досягли значних 

успіхів не тільки у обласних та Всеукраїнських змаганнях, а й у 

Міжнародних. 

 

Змагання Кількість учасників Кількість призерів 

 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Міські  831 461 328 210 

Обласні 1208 841 645 337 

Всеукраїнські 235 85 144 44 

Кубки та чемпіонати 

України 

48 29 14 1 

Міжнародні  11 32 6 20 

 

     На жаль в зв’язку з веденням обмежувальних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

змінені дати проведення змагань, що вплинуло на показник кількості 

учасників та призерів у порівнянні з  2018-2019 навчальним роком. 

     У 2019-2020 навчальному році вихованці Охтирської ДЮСШ поповнили 

склад збірних команд Сумської області з видів спорту, а саме: баскетбол – 3 

чоловіки, футбол – 10 чоловік, легка атлетика – 6 чоловік, бокс – 1 чоловік, 

дзюдо – 3 чоловіки.  

     Про активну діяльність ДЮСШ свідчать вагомі досягнення наших 

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

кілька за 2019-2020 навчальний рік: 

 - 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; 

- Всеукраїнський турнір з дзюдо  серед юнаків «Кубок мера» 18-19.11.2019 м. 

Харків Масло Денис, Мазкун Володимир –  І місце, Роскошний Володимир – 



ІІ місце, Самбур Максим, Закаблук Денис, Макєєв Олександр, Горобець 

Давид, Рогальський Владислав, Рогальський Богдан – ІІІ місце; 

- ІV Всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат «Українка» 22-23.11.2019 м. 

Дніпро Смірнова Аліна – І місце, Кулакова Ангеліна – 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; 

- Всеукраїнські юнацькі змагання з легкої атлетики на призи ЗМСУ 

Ю.Білонога 11-12.2.2020 м. Суми Більська Дарія – ІІ місце; 

- Міжнародний турнір з самбо в рамках фестивалю одноборств 

«ADRENALINE COMBAT GAMES» Закаблук Денис, Катрич Артем, 

Кулакова Ангеліна, Овчарік Єва – І місце, Резніченко Анна – ІІ місце, 

Сергієнко іван, Самбур Максим, Бєлік Денис, Бєлік Анна – ІІІ місце; 

- Всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики присвячений пам’яті ЗТУ 

О.Ф. Чернявого 16-20.12.2019 м. Львів Кияшко Катерина, Бірюк Софія – ІІІ 

місце; 

- Всеукраїнський ХІХ турнір з настільного тенісу присвячений пам’яті 

тренерів Якутовичей 07-09.02.2020 м. Запоріжжя Ткаченко Андрій – І 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. 

До порівняння всього за: 

 

 КМС І розряд ІІ розряд ІІІ розряд І-ІІІ ю.р. 

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 

2019-2020 навчальний рік 

 4 - 

дзюдо 

4 – сп. акр., 

1 – дзюдо. 

5 – л. атлетика. 3 – л. атлетика. 78 

Всього 4 5 5 5 78 

           Для покращення своїх набутих спортивних навичок, до 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю були направлені: 

№ 

з/

п 

Назва  
П.І.Б. 

спортсмена 

Клас до 

якого 

зарахова

но 

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 

Виховна діяльність 

         Виховна діяльність в закладі здійснювалась у процесі навчально-

тренувальних занять, змагань, а також у вільний від навчально-тренувальних 

занять час. Виховна діяльність у 2019-2020 навчальному році в закладі 

спрямована на: 

- пошук і розвиток талановитих дітей; 

- формування у вихованців бережливого ставлення до багатства України; 

- виховання фізично розвиненої особистості. Формування основ 

здорового способу життя; 

- профілактика шкідливих звичок; 

- виховання національних почуттів до культури української нації; 

- залучення до виховної роботи батьків. 

      Протягом навчального року тренерсько-викладацький працював над 

виконанням поставлених завдань методом просвітницької роботи у формі 

бесід тобто потоком корисної інформації з застосуванням електронних 

технологій. До такої інформації належать зокрема правила поведінки на 

тренуванні, вимоги до гігієни, норми поведінки під час навчально-

тренувальних занять, екскурсій, канікул, інформація про навчальний план, 

реальні шляхи досягнення мети. 

       Правильна організація навчально-тренувального процесу знімає 

проблему виховання учнів. Дійсно, передбачити можливі помилки у 

вихованні, вирішити питання виховання в процесі навчально-тренувального 

заняття можна набагато ефективніше, якщо тренер-викладач вирішує 

навчальні завдання із серйозним творчим підходом. Тільки тоді, коли тренер-

викладач працює творчо і залучає в цей процес своїх вихованців навчання і 

виховання стає більш свідомим, його вплив на вихованців стає глибшим. 

 

Методична діяльність 

Методична діяльність спортивної школи спрямована на удосконалення 

системи роботи з підвищення теоретичної та практичної підготовки 

тренерського складу. Основна колективна форма методичної роботи в школі 

–тренерська рада, яка є органом створеним для вирішення основних питань 

діяльності закладу та визначення стратегічних напрямків роботи з кадрами, 

виходячи з нормативних документів і аналізу роботи тренерського 

колективу. Для здійснення організаційно-методичного керівництва 

діяльності в ДЮСШ проводились тренерські ради де розглядались, 

обговорювались та вирішувались актуальні питання щодо діяльності ДЮСШ. 

Опрацьовувались з тренерами-викладачами вимоги навчальних програм і 

критерії оцінювання фізичних досягнень вихованців. Надавались методичні 



рекомендації тренерам з питань підвищення ефективності викладання видів 

спорту. 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення 

професійної майстерності тренера-викладача через його самоосвіту, 

самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб тренера-викладача в 

особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. 

Неможливо не відмітити, що тренери-викладачі ідуть у ногу із життям, 

широко впроваджують у практику інноваційні технології, через мережу 

інтернет, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом 

взаємодії всіх, хто навчається. Під час вимушеного карантину, тренери-

викладачі підвищували свою професійну майстерність, проходячи фахові он-

лайн курси, вебінари, тренінги. Також тренери-викладачі проводили 

індивідуальну роботу з учнями використовуючи технології дистанційного 

навчання. Колектив закладу будує школу розвитку та вдосконалення, 

повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні та 

вихованні вихованців із максимальним урахуванням їхніх природних 

особливостей та обдарувань. 

Фінансово-господарська діяльність 

    Матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок бюджетних 

коштів. Всі кошти спрямовані на поліпшення матеріально-технічного стану 

ДЮСШ.    За звітній період в заклад було придбано: 

- на відділення баскетболу – м’ячі, сітки; 

- на відділення боротьби самбо – куртка самбо, шорти самбо, взуття для 

самбо, борцівський манекен, мат гімнастичний; 

- на відділення боротьби дзюдо – канат підвісний, канат рукав, 

борцівський манекен, мат гімнастичний, кімоно (ліцензійне); 

- на відділення тенісу настільного – форма тенісиста; 

- на відділення легкої атлетики – шиповки легкоатлетичні, м’яч 

набивний, форма легкоатлетична, м’ячі волейбольні та баскетбольні; 

- на відділення гандболу – м’ячі, м’яч набивний, бар’єри регульовані, ; 

- на відділення футболу – м’ячі, бутси, видбивач удару, манекени 

футболіста, суддівський набір, прапорці кутові, каримат, макет для 

тактичних занять з футболу, 6 комплектів ігрової форми, метболи.  

      В заклад придбано – вогнегасники, кошма пожежна, будівельні матеріали 

для проведення поточного ремонту, багатофункціональний пристрій Canon 

MF 3010, господарчі товари.       

      Я думаю, що всім нам приємно бачити, як матеріально-технічна база 

закладу зростає та поліпшується, але треба підвищити рівень контролю та 

відповідальності тренерсько-викладацького складу за вихованцями закладу 

по збереженню цих досягнень. 

       Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата 

заробітної плати працівникам школи, вчасно виплачувалися кошти за 

спожиту електроенергію, опалення, школа не виходить за ліміти спожитих 

енергоносіїв. 

 

Охорона праці 

     Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, цивільного захисту, 

виробничої санітарії під час навчально-тренувального процесу в школі 



знаходиться під щоденним контролем  і проводиться відповідно до Законів 

України та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу 

ДЮСШ з цих питань.   Відповідно до «Типового положення про організацію 

навчання з питань охорони праці» проводиться навчання працівників школи з 

питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки. Відпрацьована 

програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для 

працівників та вихованців закладу. У вересні тренерами-викладачами з усіма 

вихованцями проведений вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності, 

протягом навчального року проводились первинні, цільові інструктажі з 

техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виїздом на змагання. У 

закладі затверджений план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних 

лих, оформлено куточки з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 

цивільного захисту. Питання охорони праці та попередження травматизму 

обговорюється на тренерських радах. Випадків, пов’язаних з порушенням 

техніки безпеки у звітному році не було. 

 

Медичний супровід навчально-тренувальної роботи 

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

зараховуються до ДЮСШ згідно «Положення про ДЮСШ» подають 

медичну довідку про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань 

для занять спортом з медичного закладу. Медичне обслуговування 

вихованців здійснюється кваліфікованим лікарем спортивної медицина та 

медичними сестрами. Для попередження та виявлення захворювань двічі 

протягом навчального року проводиться медичне обстеження вузькими 

спеціалістами. Результати медичних оглядів доводяться до відома тренерів 

які в свою чергу, за необхідністю, вносять зміни у навчально-тренувальний 

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

перенавантажень, перетренувань. Медичні працівники школи проводять  

також щоденні профілактичні огляди дітей.   

 

Організація літнього оздоровлення 

      Нажаль цього року літня оздоровча кампанія, яка проводиться в ДЮСШ 

кожного року, відповідно до  постанов Кабінету Міністрів України до 31 

липня 2020 року  на всій території України продовжено дію карантину з 

метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVIT-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що 

унеможливлює проведення оздоровчої кампанії цього літа.  

 

      Влітку цього року завідуючою господарством та працівниками закладу 

було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 

2020-2021 навчального року. Власними силами проведений косметичний 

ремонт закладу. В орендованому приміщенні, яке знаходиться за адресою: 

Сумська обл., м. Охтирка Київська 115 в спортивному залі замінені вікна, 

проведений поточний ремонт спортивної зали та роздягальні. 

     З метою ознайомлення з інформацією про роботу та досягнення 

вихованців закладу створений та постійно підтримується веб-сайт закладу. Із 

сайту можна дізнатися: загальну інформацію, документацію та фінансову 

звітність. Також 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.  

   Незважаючи на ситуацію, що відбувається в країні ДЮСШ є чим пишатись: 

за плечима високі досягнення, попереду – нові перемоги адже на відділеннях 

займаються перспективні вихованці, які достойно захищатимуть честь школи 

та міста на змаганнях різного рівня.     

    Аналіз підсумків роботи за минулий навчальний рік дає підстави зробити 

висновки, що в закладі створено сприятливий психологічний клімат та 

оптимальні умови для навчання, розвитку фізичних можливостей вихованців, 

проведення навчально-тренувальних занять та виховання учнів. 

        Колектив творчо, з бажанням професійно удосконалюється, реалізуючи 

свої знання, уміння і навички в тренерсько-викладацькій діяльності. 

    Багато уваги приділяється формуванню позитивного іміджу закладу, бо 

імідж навчального закладу, це поєднання трьох складових: 

- високі показники вихованців; 

- високий професіоналізм та педагогічна майстерність тренерсько-

викладацького складу; 

- потужна матеріально-технічна база. 

      Пріоритетними напрямками роботи закладу у 2020-2021 навчальному 

році будуть: 

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

підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я. 

2. Здійснювати набір дітей до спортивної школи та 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. Створювати оптимальні умови для всебічного, гармонійного розвитку 

спортсменів. 

7. Зміцнювати та покращувати матеріально-технічну базу школи. 

8. Забезпечити участь вихованців в змаганнях різного рівня з видів спорту. 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ                                                          Валерій ДУШКОВ 

 

 

 

 

 

 

 


