
 Описовий звіт  

Комунального позашкільного навчального закладу 

 «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» за 2020 рік. 

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Охтирська дитячо-юнацька 

спортивна школа» - заклад позашкільної освіти спортивного профілю (42700 Сумська 

обл., м. Охтирка, площа Соборна 2-а), який розпочав свою роботу у 1955 році.  

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). 

Відділом молоді та спорту Охтирської міської ради 28.02.2018 року ДЮСШ надано 

ІІ категорію. 

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 

Відділення з видів спорту Кількість 

тренерів 

Кількість груп Кількість 

вихованців 

1 Баскетбол 3 6 76 

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 2 2 22 

9 Теніс настільний 1 3 30 

10 Футбол 3 9 144 

 

Відомості про адміністрацію школи 

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 11 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. 

Тренерсько-викладацький склад 

     Навчально-тренувальний процес у закладі забезпечує 22 тренера-викладача. 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 38 років 

2 Єлізарова Людмила Павлівна дзюдо штатний вища І 14 років 

3 Кісіль Володимир Іванович дзюдо штатний вища І 8 років 

Відділення боротьба самбо 

1 Єрмоленко Олександр 

Олександрович 

самбо штатний вища 

 

ІІ 13 років 



Відділення легка атлетика 

1 Сидоренко Оксана 

Олексіївна 

легка атлетика штатний вища ІІ 22 років 

2 Шандиба Борис 

Анатолійович 

легка атлетика штатний вища ІІ 24 роки 

3 Литвиненко Валентина 

Василівна 

легка атлетика штатний вища І 30 років 

4 Мучаров Олександр 

Михайлович 

легка атлетика сумісник вища ІІ 5 років 

5 Антонова Тетяна Вікторівна легка атлетика сумісник вища ІІ 11 років 

6 Москаленко Сергій 

Олександрович 

легка атлетика сумісник вища Без кат. 3 роки 

Відділення теніс настільний 

1 Максименко Наталія 

Леонідівна 

теніс настільний  штатний вища ІІ 5 років 

Відділення спортивна акробатика 

1 Горпинченко Микола 

Григорович 

спортивна 

акробатика 

штатний вища ІІ 10 років 

2 Горпинченко Яна Валеріївна спортивна 

акробатика 

штатний вища ІІ 4 роки 

Відділення лижні гонки 

1 Бондаренко Віктор 

Анатолійович 

лижні гонки штатний вища ІІ 32 років 

Відділення баскетбол 

1 Єрмак Анатолій Іванович баскетбол штатний вища ІІ 6 років 

2 Душков Валерій 

Олексійович 

баскетбол сумісник вища ІІ 11 років 

3 Соловйов Володимир 

Вадимович 

баскетбол штатний вища Без кат 10 років 

Відділення бокс 

1 Ходунай Віталій Юрійович   бокс штатний вища ІІ 3 роки 

Відділення гандбол 

1 Віценя Анжела Вікторівна гандбол штатний вища ІІ 2 роки 

Відділення футбол 

1 Єрмак Василь Іванович Футбол штатний вища ІІ 19 років 

2 Сопітько Володимир 

Іванович 

Футбол штатний вища ІІ  

34 роки 

 

3 Попович Віктор 

Миколайович 

Футбол штатний вища ІІ 8 років 

 

Фінансування ДЮСШ 

Загальний обсяг 

фінансування 

Оплата праці 

працівників 

Навчально-спортивна 

робота 

Придбання 

обладнання та 

інвентарю 

2019 рік  

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

2020 рік 

4262,2 3524,1 135,3 236,6 

 

Матеріально-технічна 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 та Охтирській ЗОШ І-ІІІст. Імені 

Б.Д.Антоненка-Давидовича, ЗОШ І-ІІст. №  9, 6. Також навчально-тренувальні заняття 

проводяться у спортивній залі військової частини  м.Охтирки А-0563.  

    Матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Всі 

кошти спрямовані на поліпшення матеріально-технічного стану ДЮСШ.    За звітній 

період (2020 рік) 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 для гандболу, м’яч набивний, бар’єри регульовані; 

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

суддівський набір, прапорці кутові, каримат, макет для тактичних занять з футболу, ігрова 

форма, воротарська форма, метболи.  

      В заклад придбано – вогнегасники, кошма пожежна, будівельні матеріали для 

проведення поточного ремонту, багатофункціональний пристрій Canon MF 3010, 

господарчі товари, маски, антисептик.       

 

Кращі досягнення вихованців 

     Участь вихованців ДЮСШ у змаганнях різного рівня надає можливість здобуття 

досвіду змагальної практики, що впливає на досягнення високих спортивних результатів. 

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

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 змінені дати чи скасовані 

змагання протягом карантину, що вплинуло на показник кількості учасників та призерів у 

2020 році. 

 

№  Назва змагань Кількість 

учасників 

Кількість 

призерів 

1 Міські 80 40 

2 Обласні 637 277 

3 Всеукраїнські 57 15 

4 Кубки та чемпіонати України 29 8 

   

Кращими досягненнями вихованців ДЮСШ за 2020 рік є: 

- Всеукраїнські юнацькі змагання з легкої атлетики на призи ЗМСУ Ю.Білонога 11-

12.02.2020 м. Суми Більська Дарія – ІІ місце; 

- Всеукраїнський турнір з боксу 29.01-01.02.2020 м. Олександрія. Залавський Віталій – ІІІ 

місце; 

- Всеукраїнський ХІХ турнір з настільного тенісу присвячений пам’яті тренерів 

Якутовичей 07-09.02.2020 м. Запоріжжя Ткаченко Андрій – І місце; 

- Чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів 24-25.07.2020 м. 

Суми. Більська Дар’я, Гриб Діана – І місце, естафетна команда юнаків Четверик Артем, 



Коваленко Ігор, Романов Максим – Імісце, Романов Максим, Більська Дар’я, Гриб Діана, 

Коваленко Ігор – ІІ місце, Говорун Олександр, Романов Максим – ІІ місце; 

- Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та молодше 26-27.08.2020           м. Луцьк. В 

естафеті 100м+200м+300м+400м Олександр Говорун та Максим Романов – ІІ місце; 

- обласні змагання з легкої атлетики серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР та школярів 2005-

2006р.н. 02.10.2020 м. Суми. Діана Гриб – І місце, Дмитро Меший - ІІ місце, Максим 

Романов, Микола Панасейко, Вероніка Колодяжна – ІІІ місце; 

- Чемпіонат України з самбо серед кадетів 10.09.2020 с. Кароліно-Бугаз. Колодяжний Єгор 

- ІІ місце; 

- 5-й Всеукраїнський турнір з дзюдо «Kremen cup»12.09.2020 м. Кременчуг. Кісіль Кіра, 

Закаблук Денис, Марченко Артем, Рогальський Владислав, Рогальський Богдан - І 

місце,Масло Денис, Рогальський Денис, Тетяненко Ярослав - ІІ місце, Шулиндін Тимофій, 

Колеснік Максим, Волков Антон, Мазкун Володимир - ІІІ місце; 

- Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (2003 р.н. та молодші) 19-20.09.2020 м. 

Луцьк. Коваленко Ігор, Романов Максим в естафеті 100м+200м+300м+400м серед юнаків 

– І місце. 

- Відкритий особисто-командний чемпіонат Сумської області зі спортивної акробатики 

серед дорослих, юнаків та юніорів. 2-4.10-2020 м.Суми. Жіноча пара Спасьонова Поліна 

та Колесник Дарина – ІІ місце, жіноча трійка Суворова Кароліна, Рогачова Мирослава, 

Ткаченко Дар'я – І місце, жіноча трійка у складі: Вірьовка Анастасія, Новічіхіна Софія, 

Рудько Поліна - І місце, Колот Софія, Кот Ангеліна, Рубан Вікторія - ІІІ місце. 

- Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2005-2006 р.н. 15-16.10.2020 м.Івано-

Франківськ. В естафетному бігові 100м+200м+300м+400м Дмитро Меший, Максим 

Романов – І місце з рекордом УКРАЇНИ U16 – 2.04.13хв. Максим Романов 400м – І місце. 

- чемпіонат міста Суми з боксу 19-20.10.2020 м. Суми. Капуста Євген, Саєнко Нікіта, 

Драло Ілля – І місце, Калач Максим – ІІ 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. 

 

Направленість вихованців ДЮСШ 

для подальшого навчання до спеціалізованих навчальних закладів 

№ 

з/п 
Назва  П.І.Б. спортсмена Вид спорту 

1 Сумська обласна школа вищої спортивної 

майстерності 

Науменко Артем 

Миколайович 

Дзюдо   

2 Сумська обласна школа вищої спортивної 

майстерності 

Книга Кіріл 

Володимирович 

Дзюдо 

3 Сумська обласна школа вищої спортивної 

майстерності 

Поготовка Яна 

Юріївна 

Дзюдо 

4 Сумська обласна школа вищої спортивної 

майстерності 

Чернишенко Іван 

Олегович 

Дзюдо 

 

Оздоровлення 

           У зв’язку з веденням обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, літня оздоровча кампанія в 

закладі у 2020 році не проводилась.  

 

 

 

Директор ДЮСШ                                                            Валерій ДУШКОВ 


