
 

 

Звіт 

Білоцерківської районної дитячо-юнацької спортивної школи                                                                                                

за  2017 рік.  

 

У своїй діяльності Білоцерківська районна дитячо-юнацька спортивна 

школа 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 та органів місцевого самоврядування, «Положенням про 

дитячо-юнацьку спортивну школу», затвердженим Постановою кабінету 

Міністрів України «Про затвердження  Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу» від 05.11.2008 р. № 993 (зі змінами) і власним статутом. 

З метою розвитку фізичної культури та спорту, в районі діє комплексна 

Програми «Спортивна Білоцерківщина» на період 2015-2017 років, яка 

затверджена рішенням ХХХVІІ сесії Білоцерківської районної ради VІ 

скликання від 12.12.2014р.,. Основними пріоритетами Програми є  залучення 

учнівської та студентської молоді до активних занять фізичною культурою і 

спортом шляхом впровадження різних форм і засобів фізкультурно-спортивної 

діяльності за місцем їх проживання та навчання,   розвиток дитячо-юнацького 

спорту, збереження наявної та подальше удосконалення матеріально-технічної 

спортивної бази, ефективне її використання.  

ДЮСШ забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді 

спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного 

виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок 

здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.                                                                                                       

Протягом 2017 року вивчалися бажання учнів ЗНЗ та можливості введення та 

відкриття видів спорту на базах ЗНЗ за місцем проживання та навчання учнів.  

У 2017 році відкрито  відділення волейболу пляжного. 

На даний час в ДЮСШ культивується 12 видів спорту: баскетбол, бокс, 

боротьба греко-римська, важка атлетика, волейбол, волейбол пляжний, дзюдо, 

легка атлетика, настільний теніс, спортивна аеробіка, футбол, футзал.   

Працює 29 тренерів-викладачів:  11 штатних тренерів та 18 тренерів-

сумісників,   7    тренерів мають кваліфікаційні категорії  та звання: 1 тренер - 

звання майстра спорту міжнародного класу, 2 тренери - звання майстра спорту. 

Тренери-викладачі  школи систематично підвищують свій кваліфікаційний 

фаховий рівень, що передбачено планами навчально-виховної роботи школи.         

 
 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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Кількість дітей, охоплених позашкільною роботою в 2017-18н.р., 

збільшилась у порівнянні з минулим роком.  

 

Відділення 

2014-2015н.р.  2015-2016н.р. 2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 

Кількість 

вихованів. 

Кількість 

вихованів.. 

Кількість 

вихованів. 

Кількість 

вихованів. 

Бадмінтон - 12 - - 

Баскетбол - 16 16 14 

Бокс 31 34 17 14 

Боротьба греко-

римська 
- 24 24 20 

Важка атлетика  30 30 30 

Волейбол 

пляжний 
- - - 24 

Волейбол 112 67 127 92 

Дзюдо 12 12 9 6 

Легка атлетика 143 154 132 136 

Настільний теніс 26 26 23 42 

Спортивна 

аеробіка 
- - 28 52 

Футбол 291 226 232 170 

Футзал - 12 34 78 

Всього відділень з 

видів спорту 
6 10 10 12 

Всього вихованців 612 615 660 678 

Відсоток від 

загальної 

кількості  

15% 15% 16% 17% 

 

Контингент  ДЮСШ складає 678 вихованців, що становить 17% від 

загальної кількості дітей шкільного віку при середньому показнику в області – 

14.0%. Позитивним фактором в діяльності закладу є те, що не дивлячись на 

об’єктивні та суб’єктивні проблеми, динаміка середньої наповнюваності 

вихованцями навчально-тренувальних груп, в цілому залишається  стабільною.    

Станом на 01 грудня 2017-2018 навчального року в ДЮСШ працює          

58 навчально-тренувальних груп: 43 групи початкової підготовки (522 

вихованця); 15 - базової підготовки  (156вихованців).     

Дитячо-юнацька спортивна школа  власних спортивних споруд  немає, 

тому навчально-тренувальні заняття з видів спорту проводяться на базах 14 

навчальних закладів з яких 11 сільських шкіл та 3 школи м. Узина, а саме 

відділення: баскетболу (НВК«Узинська гімназія»); боксу (Узинська ЗОШ №1), 

боротьби греко-римської (Терезинське НВО); важкої атлетики (Узинська ЗОШ 

№1); волейболу пляжного Фурсівська ЗОШ); волейболу (Узинська ЗОШ №2,  
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Дроздівська ЗОШ, Острійківська ЗОШ); дзюдо (Озернянська ЗОШ І-ІІІ 

ст.); легкої атлетики (Фурсівська ЗОШ, Трушківська ЗОШ, Терезинське НВО, 

Узинська ЗОШ №1, Узинська ЗОШ №2, Озернянська ЗОШ); настільного тенісу 

(Узинська ЗОШ №1, Фастівське НВО, Фурсівська ЗОШ); спортивної аеробіки 

(Малавільнанська ЗОШ №2, Узинська №1); футболу (Шкарівська ЗОШ, 

Узинська ЗОШ №1, Фурсівська ЗОШ); футзалу (Чепиліївський НВК, 

Поправське НВО, Дроздівська ЗОШ, Трушківська ЗОШ). 
Спортивна школа має другу категорію.  

        Одним з важливих критеріїв оцінки діяльності спортивних шкіл є 

наступність у підготовці вихованців та їх передача до спеціалізованих 

спортивних закладів області. Необхідно відзначити, що ДЮСШ систематично  

передає вихованців до Київського обласного ліцею фізичної культури.   

       Однією з найважливіших умов якісного проведення навчально-

тренувального та змагального процесу в спортивній школі є забезпечення 

вихованців відповідною матеріально-технічною базою та спортивним 

інвентарем.  

       Навчально-тренувальна робота з видів спорту в закладі здійснюється за 

затвердженими навчальними програмами, що мають гриф Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, та розкладами роботи тренерів 

(погоджуються з директорами ЗОШ). На навчання з видів спорту у навчальних 

планах відведено рекомендовану міністерством кількість годин. Розклади 

навчально-тренувальних  занять у відділеннях та наповнюваність груп складено 

відповідно наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року 

№ 67, та погоджуються з директорами загальноосвітніх навчальних закладів 

району. 

        Протягом року проводяться чотири педагогічні ради школи та  щомісячно 

проводилися тренерські ради по відділенням з видів спорту (згідно планів 

роботи), на яких розглядалися  питання щодо організації навчально-

тренувального  процесу, атестації тренерів-викладачів, підсумки проведення 

спортивно-масових, оздоровчих заходів та змагань,  результати роботи 

тренерів-викладачів протягом року та інше.  Проводяться також позапланові 

засідання з видів спорту по поточних питаннях, зокрема щодо підготовки 

команд для участі у змаганнях, безпеки життєдіяльності під час тренувального 

та  змагального процесів.   

       В районі проводяться відкриті першості ДЮСШ з різних видів спорту 

відповідно до затвердженого календарного плану спортивно - масових заходів. 

Вихованці ДЮСШ беруть участь у змаганнях різного рівня  згідно 

календарним планом спортивно - масових заходів: 

Відділення боксу: 

1. 18-19.02.2017 р. Відкритий турнір  м. Біла Церква з боксу, 2 переможці,   

2 призери; 

2. 27-29.04.2017 р. Чемпіонат  Київської області з боксу серед                         

юнаків 2001-2002 р.н. м. Бровари., 1 переможець; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26564.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26564.html
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3. 18-19.05.2017 р. Участь у Всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків 

2003-2004 р.н. пам’яті Заслуженого тренера України  Корольова В.Г. м. 

Бровари; 

4. 03.05.09.2017 р. Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків пам яті 

Курілова В.І., Косякова С.І. м. Біла Церква., 1 переможець, 4 призери; 

Відділення боротьби греко-римської: 

1. 09.04.2017 р. Чемпіонат України  з греко-римської боротьби. м. Берегово., 

1 переможець. 

Відділення важкої атлетики: 

1. 08.04.2017 р. Чемпіонат України з пауерліфтінгу. м. Київ., 1 переможець. 

Відділення волейболу: 

1. 17.02.2017 р. Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 

років. м. Київ., 1 призер; 

2. 11.03.2017р. Чемпіонат Київської області з дзюдо серед молоді 1997-

2002р.н. м. Васильків., 1 переможець, 2 призери; 

3. 08.04. 2017 р. Відкрита першість ДЮСШ «Богатир» з дзюдо серед юнаків 

2004-2008, 2004-2008 р.н. м. Біла Церква., 2 переможці; 

4. 14.04.2017 р. Відкритий Чемпіонат Київської області з дзюдо серед 

юнаків та дівчат 2002, 2003-2004 р.н. м. Боярка, 3 призери; 

5. 23.09.2017 р. Відкритий чемпіонат Київської області з дзюдо серед юнаків 

та дівчат 2001-2003 р.н. м Васильків., 2 переможці. 

Відділення легкої атлетики: 

1. 28-30.01.2017 р. Участь у Чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 

2000р.н. і молодші. м. Запорожжя; 

2. 11-12.03.2017 р. Участь у Чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед 

дорослих, молоді, юніорів м. Івано-Франківськ; 

3. 30-31.03.2017 р. Участь у командному Чемпіонаті України з 

легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. м. Олешки; 

4. 27-28.04.2017 р. Участь у чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат 2000 р.н. і молодші. м. Кропивницький; 

5. 18-19.05.2017 р. Участь у командному чемпіонаті України з легкої 

атлетики серед юнаків та дівчат 2000 р.н. і молодші. м. Кропивницький; 

6. 14-16.06.2017 р. Участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

юнаків 2002 р.н. і молодші. м. Харків; 

7. 16-17.09.2017р. Кубок України з легкої атлетики м. Львів, 1 призер; 

8. 24.09.2017 р. Участь у чемпіонаті України з легкої атлетики. м. Дніпро; 

9. 14.10.2017р. Участь у командному чемпіонат України зі спортивної 

ходьби серед ДЮСШ та СДЮШОР. Міжнародні змагання зі спортивної ходьби 

Кубок «Вечірній Івано-Франківськ».    

10. 21.10.2017р. Участь у Чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу 

серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. Чемпіонат України серед 

ДЮСШ  та СДЮШОР. 
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Відділення футболу:        

1. Чемпіонат Київської області з футболу серед юнаків 2004-2005р.н.              

сезону 2016-2017 років. Команда 2004-2005р.н.- 5місце; 

2. Чемпіонат Київської області з футболу серед юнаків 2006-2007 р.н. 

сезону 2016-2017років.Команда 2006-2007р.н.-3місце; 

3. Участь у Чемпіонаті України з футболу серед юнаків 2000-2001р.н. 

сезону 2016-2017 років; 

4. Участь у Чемпіонаті України з футболу серед юнаків 2002-2003р.н. 

сезону 2016-2017 років; 

5. Участь у Чемпіонаті Київської області з футзалу серед юнаків             

2004-2005р.н; 

6. Участь у Чемпіонаті Київської області з футзалу серед юнаків            

2006-2007р.н. 

         Тренери-викладачі ДЮСШ взяли активну участь в організації та 

суддівстві районних першостей серед загальноосвітніх навчальних закладів: 

Першість Білоцерківського району з футболу серед учнів ЗНЗ; 

Першість Білоцерківського району з футболу серед команд дівчат ЗНЗ; 

Першість Білоцерківського району з волейболу серед учнів ЗНЗ; 

Першість Білоцерківського району з легкої атлетики серед учнів ЗНЗ; 

Першість Білоцерківського району з шашок, шахів, настільного тенісу  серед 

учнів ЗНЗ; 

    Районний етап обласних змагань з міні футболу серед учнів 1-4 класів 

«Футбольні надії Київщини» 

Районний етап Всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу           

«Шкіряний м’яч»   

          Вихованці спортивної школи, відповідно до  Постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 «Про порядок здійснення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (із змінами згідно 

Постанови від 27.10.2010 № 788)  проходять двічі на рік медичне обстеження в 

установленому законодавством порядку (згідно графіка Київського обласного 

лікарсько-фізкультурного диспансеру (КОЛФД) та  наказів по ДЮСШ. 

Спортивна школа  має 0,5 ставки лікаря.   

       В управлінській діяльності закладом використовуються 4 комп’ютери, 

підключених до мережі Інтернет. Для функціонування комп’ютерної техніки 

встановлено програмне забезпечення, 53% з якого є ліцензійним, 47% умовно-

безкоштовним, котре використовується в навчальних цілях. Спортивна школа 

має власний Web-cайт. Тренери-викладачі володіють комп’ютером (100%), 

використовують комп’ютерну техніку в навчально-тренувальному процесі на 

45%. 

           На виконання вимог Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, 

затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 № 563 (із змінами,  
 



6 

 

внесеними згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 № 782) у школі 

організовано відповідну роботу тренерів-викладачів. При проведенні тренувань 

з видів спорту тренери дотримуються «Правил безпеки життєдіяльності під час 

проведення тренувань у дитячо-юнацькій спортивній школі». Записи про 

проведення вступних первинних та повторних інструктажів на тренуваннях 

робляться у журналах обліку всіма тренерами закладу. У 2015-16навчальному 

році на тренуваннях з видів спорту травмованих вихованців  не було.  

            Тренери-викладачі мають доступ до методичних посібників в ДЮСШ та 

матеріалів з навчально-тренувальної роботи, періодичних видань та розробок 

методичного кабінету відділу освіти. У закладі в наявності є програми з діючих 

видів спорту.    

            Документи, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа, 

відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту України від 13.05.2009 року         

№ 1591, є в наявності та  ведуться належним чином. 

Проблеми: 

1. ДЮСШ, які працюють в сільській місцевості, складно отримати вищу чи 

першу категорію, в зв’язку з тим, що розвивають види спорту доступні для 

сільської місцевості: футбол, баскетбол, легка атлетика та ін. де виконати 

норматив майстра спорту дуже складно, а якщо діти передаються до спортивних 

закладів то їх досягнення зараховуються в ДЮСШ лише на протязі двох років з 

дати передачі, а за цей період норматив майстра спорту виконати практично 

неможливо, особливо в командних видах. 

2. Існує проблема наповнюваності груп в сільській місцевості, де маленькі 

школи, мало учнів, неможливо набрати навіть одну (одновікову) групу дітей, 

адже  відповідно до Положення наповнюваність групи дітей практично одного 

віку становить у футболі мінімум 18 дітей (на 6 годин, а ставка тренера               

24 години, новому тренеру з футболу на ставку потрібно набрати 4 групи по 18 

учнів тобто 72 дитини віком 6-7 років, з легкої атлетики 4 групи кожна мінімум 

по 12 учнів (всього 48) віком 8-9 років). В невеликій сільській школі тренера на 

ставку взяти практично не можливо, якщо іще врахувати, що у нас різко 

скорочується кількість дітей, які могли б бути залучені до занять у спортивних 

школах. Це болюче питання для всіх сільських шкіл та ДЮСШ, діти не мають 

мождивості займатися спортом. 

3. Відсутні спортивно-оздоровчі групи, діти практично викинуті на вулицю. 

4. З багаторічного досвіду фахівців і тренерів ми знаємо, що з однієї тисячі 

дітей, які прийшли до дитячо-юнацької спортивної школи, через деякий час тут 

залишаться лише сто. З них лише 10 відсотків зможуть чогось досягти у 

великому спорті, до олімпійських п’єдесталів дійдуть одиниці. Решта матиме 

фізичне здоров’я, вміння працювати і досягати поставленої мети. А нам потрібно 

з юними спортсменами впродовж восьми-десяти років наполегливо працювати. 

Тому, дійсно, від організації роботи ДЮСШ залежать не тільки олімпійські 

нагороди, а й здоров’я нації. Не можна не сказати й про те, що в наш час 

надзвичайно виросла популярність неактивних форм відпочинку комп’ютерних   
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ігор, електронних ігор, які також відволікають дітей і не формують у них 

інтересу до занять спортом. Це і пояснює той факт, що раніше чи не всі діти, а 

кожний другий-третій точно, займалися в секціях, спортивних школах, а тепер 

–  нажаль ні. Складні економічні проблеми в державі звісно накладають свій 

відбиток і на розвиток дитячого спорту. 

5. Одна з  гострих  проблем це - якісне кадрове забезпечення. 

Загальновідомий факт, що рівень заробітної плати тренерів-початківців не 

достатній для того, щоб вони залишалися працювати в системі дитячо-

юнацького спорту. На даний час не є привабливою також система морального і 

матеріального заохочення молодих спеціалістів.  

6. Потерпає від браку грошей організація навчально-тренувального             

процесу. Відсутнє проведення навчально-тренувальних зборів за межами школи 

(перед обласними, Всеукраїнськими змаганнями) що є дуже важливим фактором, 

який і підвищує рівень мотивації до занять, і є необхідною умовою 

вдосконалення спортивної майстерності. Без участі у спортивних змаганнях 

спортсмен не може себе реалізувати. На сьогодні, хоч як прикро, ця стаття 

витрат є однією з найменших. 

7. На жаль не маємо власної спортивної бази.  

  

Як видно проблем багато і їх потрібно нам вирішувати, а не чекати – 

вирішення.  

необхідно поставити та вирішити такі основні завдання: 

- покращення умов, матеріально-технічної бази для залучення дітей до 

занять спортом; 

- якісного кадрового забезпечення; 

- вирішити питання проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів 

готуючи на змагання обласного, Всеукраїнського рівня;  

- визначити шляхів стабільного і достатнього фінансового та матеріально-

технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту, а також - створення  власної 

спортивної бази ДЮСШ. 

 

        В цілому в ДЮСШ проводиться відповідна робота щодо покращення 

фізичного виховання учнівської молоді, оздоровчої роботи та розвитку масової 

фізичної культури і спорту.  

   Разом з тим, з метою покращення роботи з цього напряму освітньої 

діяльності необхідно: 

Адміністрації Білоцерківської районної дитячо-юнацької спортивної школи:  

-  здійснити заходи щодо покращення профорієнтаційної роботи з фізичної 

культури та спорту серед вихованців школи та їх подальшого навчання у 

спеціалізованих спортивних закладах області; 

- підвищувати рівень патріотичного виховання при проведенні відкритих 

першостей, турнірів, внутрігрупових змаганнь запрошувати воїнів АТО; 

-   доопрацювати комп’ютерну базу даних на вихованців закладу відповідно до 

діючих екомендацій; 
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Під час вивчення організації спортивно-масової роботи проаналізовано:  
 

- кадрове забезпечення  

- програмно-методичне забезпечення,  

- планування,  

- виконання навчальних програм,  

- організацію та методику проведення тренувань; 

- дотримання норм безпеки при проведенні тренувань; 

- участь вихованців у змаганнях;  

Проведено експертизу ведення документації: журнали з техніки безпеки, в 

яких зазначаються інструктажі з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, 

дотримання правил техніки безпеки на кожний вид спорту. 

 

 

 

 

 


