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Загальні відомості про заклад: 

 

 Повна назва закладу: Люботинська дитячо-юнацька спортивна 

школа Люботинської міської ради Харківської області 

 Адреса: 62433 Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 92. 

 Заклад засновано в серпні 2011 року  
 

Кадровий склад: 

Загальна кількість працівників: 13 чол. 

 Адміністративний персонал: 2 чол. 

 6 Тренерів-викладачів, з них 1 працює на постійній основі, 5 

сумісників. Всі тренери-викладачі мають спеціальну вищу освіту,  

 Обслуг. персонал: 3 чол. 
 

У закладі працює «Майстер спорту України»: 

- Кибальник Олександр Олександрович. 
 

Комплектування груп відповідає Типовому Положенню про ДЮСШ.  

У 2016/2017 навчальному році в ДЮСШ функціонувало 6 спортивних 

відділень: 

1. Баскетбол. 

2. Важка атлетика. 

3. Футбол. 

4. Пауерліфтинг. 

5. Спортивна аеробіка. 

6. Таїландський бокс Муей Тай. 

Відділення волейболу призупинило свою роботу до приходу фахівця. 

У 17 навчально-тренувальних групах займалося 280 вихованець.  
 

 

Баскетбол - 32  

Важка атлетика - 

20  

Пауерліфтинг -15  

Футбол - 114  

Таїландський 

бокс- 30  

Спортивна 

аеробіка - 30 
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II. Аналіз роботи Люботинської дитячо-юнацької спортивної школи 

Люботинська дитячо-юнацька спортивна школа Люботинської міської 

ради Харківської області (далі ДЮСШ) в 2016/2017 навчальному році 

здійснювала свою діяльність згідно з Конституцією України, Законів України 

«Про освіту», «Про фізичну культуру та спорт», «Про позашкільну освіту», 

«Про охорону праці», наказів Міністерства освіти і науки України, 

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, Державною мовою 

ведеться ділова та навчальна документація закладу. Адміністрація та 

тренери-викладачі володіють державної мовою на рівні, необхідному для 

виконання посадових обов’язків. 

Згідно з Положенням про ДЮСШ основним напрямком діяльності 

ДЮСШ є: розвиток масового спорту (залучення більшої кількості дітей до 

систематичних занять фізичною культурою та спортом) та спорту вищих 

досягнень. 

ДЮСШ укомплектована педагогічними, технічними та медичними 

кадрами, згідно штатного розпису, які мають відповідний освітній і 

кваліфікаційний рівень та забезпечують здійснення навчально-тренувального 

процесу на належному рівні. 

Фінансова діяльність закладу планується відповідно до законів України 

«Про освіту», «Про бюджетну систему», та інших діючих нормативно-

правових актів. 

За адресою вул.. Шевченка, 92 розташована основна будівля закладу. На 

її території знаходиться: 

 стадіон «Олімпієць» (футбольне поле 100 х 60 м.), 

 майданчик з синтетичним покриттям 40 х 22 м., 

 2 волейбольних майданчика 22 х 25 м, 

 баскетбольний майданчик 30 х 15 м, 

 майданчик з тренажерним обладнанням 10 х 15 м, 
 

У адміністративній будівлі створені умови для проведення спортивно-

масової роботи та роботи щодо організації діяльності працівників закладу: 

 кабінет адміністрації закладу, 

 кімната для суддів, 

 2 роздягальні, 

 2 душових та 1 туалетну кімнати, 

 медичний кабінет (пристосований). 

Спортивні споруди мають достатнє штучне освітлення. Територія 

спортивної школи має огорожу, достатньо озеленена. 
 

Навчально-тренувальні заняття проводяться на базі навчальних закладів 

міста:  

 Люботинська ЗОШ № 5. 

 Люботинська гімназія № 1. 

 НВК № 2. 

 Гуртожиток ТУ 
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Велику увагу адміністрація та тренерський колектив приділяють 

охороні праці та безпеці життєдіяльності учасників навчально-тренувального 

процесу. 

Робота з охорони праці у ДЮСШ організовується відповідно до Закону 

України «Про охорону праці», ведуться журнали вступних, первинних, 

цільових та позапланових інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки.  

У всіх спортивних залах в наявності інструкції з охорони праці, техніки 

безпеки для працівників та вихованців.  

Усі інструкції затверджені директором спортивної школи, в наявності 

наказ по закладу «Про відповідальних за безпеку життєдіяльності, охорону 

праці та пожежну безпеку». 

Перед прийняттям на роботу з працівниками проводиться вступний 

інструктаж з охорони праці.  

Перед початком роботи у кожному структурному підрозділі з 

працівниками проводиться первинний інструктаж, а також раз в півріччя 

повторний. Протягом року ведуться статистичні дані про нещасні випадки з 

працівниками ДЮСШ. 

Особливу увагу тренери-викладачі приділяють запобіганню та 

попередженню дитячого травматизму, питання про підсумки профілактичної 

роботи щодо запобігання дитячому травматизму та збереження здоров’я 

дітей, про роботу закладу щодо обліку нещасних випадків з вихованцями 

упродовж 2015/2016 навчального року було розглянуто на нарадах при 

директорові та тренерській раді закладу. 

Завдяки проведеній роботі упродовж 2016 року жодного нещасного 

випадку під час навчально-тренувального процесу не зареєстровано як і у 

2015 році.  

Приміщення закладу знаходиться в належному стані, дотримуються 

санітарно-гігієнічні норми, щоденно проводиться вологе прибирання, 

провітрювання приміщень. 

У звітному році робота ДЮСШ проводилася за річним навчальним 

планом роботи, згідно з тарифікацією, учбовим навантаженням. Відповідно 

кожному етапу підготовки вихованців, навчально-тренувальна робота 

базувалась на основі навчальних програм з баскетболу, важкої атлетики, 

волейболу, футболу, таїландського боксу Муей Тай, які затвердженні 

відповідно до вимог. 

Організація навчально-тренувального та виховного процесу відповідає 

річному плану роботи, який відображає найголовніші питання та 

перспективи. Коло обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю 

спеціальністю чи посадою, визначено посадовими інструкціями, 

затвердженими в установленому порядку. Навчальний рік у ДЮСШ 

розпочинається з першого вересня. Комплектування груп початкової 

підготовки здійснюється до 1 жовтня.  

Зарахування вихованців на наступний рік навчання проводиться при 

засвоєнні теоретичного та практичного матеріалу, виконання навчальних 
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планів з видів спорту, при покращенні результатів виступів у змаганнях, 

здачі контрольно-перевідних нормативів, загальної, спеціально-фізичної та 

технічної підготовки, виконання розрядних вимог. 

Завдяки цим критеріям визначається стан фізичного розвитку 

вихованців та рівень засвоєння ними програмного матеріалу в період трьох 

етапів навчання:  

- початкової підготовки, де діти ознайомлюються з основними 

рухливими уміннями і навичками; 

- навчально-тренувального, в період якого вихованці оволодівають 

технічними та тактичними прийомами обраного виду спорту; 

- удосконалення спортивної майстерності, на якому вихованці 

удосконалюють та підвищують свою майстерність. 

Методична робота в ДЮСШ – це важлива складова функціонування 

закладу, спрямована на підвищення професійної компетентності тренерів-

викладачів та, як наслідок, ефективності роботи всього закладу. 

Головним завданням методичної роботи є: задоволення потреби 

тренерів-викладачів у оволодінні передовою технологією спортивного 

тренування, у досягненні нової наукової інформації, які покликані розвивати 

творчий потенціал сучасного тренера-викладача, вдосконалювати його 

методичну культуру, вивчити та аналізувати попит та потреби кожного 

тренера-викладача та вихованців. 

Структура методичної роботи включає в себе взаємодію з методичним 

кабінетом відділу освіти Люботинської міської ради. 

Система методичної роботи включає взаємовідвідування тренерами-

викладачами спортивної школи навчально-тренувальних занять. Професійне 

зростання тренерів-викладачів підтверджує рівень досягнень та виступів 

вихованців у змаганнях різного рівня. 

Атестація тренерів-викладачів спортивної школи здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 

№ 45 «Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-

викладачів)» (зі змінами). В ДЮСШ в наявності перспективний план 

атестації та план на поточний навчальний рік. Але нажаль тренери-викладачі 

спортивної школи не своєчасно проходять курси та підвищують 

кваліфікацію, що унеможливлює проведення їх атестації. У 2016/2017 

навчальному році необхідно пройти курси підвищення кваліфікації 

наступним тренерам-викладачам: 

 Вісковатов А.М. – тренер-викладач відділення футбол; 

 Загнойко Р.С. – тренер-викладач відділення баскетбол; 

У своїй роботі адміністративні працівники використовують різні форми 

й методи діяльності, пріоритетами стають зв’язки з науковими установами, 

вищими навчальними закладами, укладання з ними угод щодо спільної 

діяльності.  

Велике значення для вирішення проблем функціонування спортивної 

школи стала робота тренерської ради, за 2016/2017 навчальний рік було 
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проведено 5 засідань тренерських рад, на засіданнях якої розглядалися такі 

питання: 

- затвердження тарифікаційного списку; 

- про стан складання та ведення навчальної документації; 

- погодження плану роботи спортивної школи на 2016/2017 навчальний 

рік; 

- про стан поглибленого медичного огляду вихованців; 

- охорона праці та дитячий травматизм; 

- про результати роботи по комплектації навчально-тренувальних груп 

спортивної школи на 2016/2017навчальний рік; 

- про план спортивно-масових заходів на 2017 рік; 

- про результати проведення внутрішношкільного контролю за І 

півріччя;  

- про статистичний звіт 5-ФК за 2016 рік; 

- про стан проведення районних спортивно-масових заходів; 

- про план оздоровчих заходів на літній період; 

- про складання вихованцями ДЮСШ контрольно-перевідних 

нормативів; 

- про формування навчально-тренувальних груп на 2017/2018 

навчальний рік; 

- про результати роботи спортивних відділень по підготовці спортсменів 

розрядників; 

- про підготовку спортивної школи до нового 2017/2018 навчального 

року; 

Методично-організаційна робота з проведення засідань тренерської 

ради позитивно впливає на діяльність спортивної школи. 

Підпунктом річного плану, є розділ «Внутрішньошкільний контроль» 

система контролю вивчення якості навчально-тренувального процесу. 

Вивчення якості виконання навчального плану та рівень ведення навчально-

тренувальних занять тренерами-викладачами. Відповідно до цього розділу 

складається помісячний план на підставі якого проводиться ретельна 

перевірка навчально-тренувальних занять директором та заступником 

директора з НТР (за його наявності). 

Розроблено перспективний план перевірки спортивних відділень під 

час якого на протязі року конкретне відділення перевіряється більш ретельно 

та поглиблено, аналізується діяльність та досягнення тренерів за декілька 

років. 

За період 2016/2017 навчального року директором ДЮСШ 

Микуленком С.М. та заступником директора з НТР Хачатрян А.М. було 

здійснено 11 перевірок навчально-тренувальних занять. 

Відповідно до кожної перевірки було складено протокол відвідування 

навчально-тренувального заняття. Тренери-викладачі були ознайомлені з 

зауваженнями та побажаннями. Була проведена робота по усуненню 

недоліків. 
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Враховуючи досвід роботи тренерсько-педагогічних працівників, 

конкретні умови їх діяльності для підвищення їх кваліфікації, у структуру 

методичної роботи було включено такі форми роботи як відвідування 

відкритих навчально-тренувальних занять, згідно з графіком, звіт керівника 

про роботу закладу перед батьками, що проводиться в кінці навчального 

року, в 2016/2017 навчальному році звіт проходив 02.06.2017 року. 

Виховна робота в спортивній школі здійснювалась відповідно до 

нормативних документів про освіту та виховання, річного плану роботи 

закладу.  

Основними напрямками виховної роботи в спортивній школі є: 

патріотичне, національне, естетичне, морально-етичне, екологічне. Значна 

увага приділяється профілактичній роботі: запобігання злочинності, 

правопорушень, запобігання всіх видів дитячого травматизму. Упродовж 

року з вихованцями проводилися бесіди: з попередження дитячого 

травматизму, фізична культура та спорт в системі виховання зростаючого 

покоління, життя без наркотиків, здоров’я дитини-здоров’я нації, режим 

спортсмена. Питання виховної роботи розглядаються на, загальних 

батьківських зборах. 

В своїй роботі тренери-викладачі керувались принципами 

гуманістичної орієнтації виховання, соціальної адекватності вихованця, 

індивідуалізації виховання, соціального загартування дітей, проектування та 

конструювання виховного процесу принципом цілісності беручи до уваги 

правові акти України. 

Протягом року тренери-викладачі стежать за успішністю та поведінкою 

вихованців в ЗОШ. 

Співпраця тренерів-викладачів з батьками відіграє важливу роль в 

розвитку вихованців. Добре наладжені взаємовідносини тренерів-викладачів 

з батьками на спортивних відділеннях Упродовж 2016/2017 навчального року 

09 вересня 2016 року та 15 травня 2017 року було проведено загальні 

батьківські збори закладу. На засіданнях яких розглядаються такі питання: 

 Наслідки роботи за минулий рік; 

 Участь батьків у житті спортивної школи; 

 Фізична культура та спорт в системі виховання підростаючого 

покоління; 

 Життя без наркотиків, фізичне виховання – здоров’я нації; 

 Роль батьків у підвищенні інтересу дітей до занять спортом. 

Також тренери-викладачі виступають на батьківських зборах в школах 

з доповідями про здоровий спосіб життя та розповіддю про роботу 

спортивних відділень ДЮСШ, про досягнення вихованців. 

З метою пропаганди спорту та здорового способу життя тренери-

викладачі та їх вихованці проводять показові виступи на спортивних святах в 

ЗОШ міста. Організація та проведення спортивно-масових заходів на 

достатньо високому рівні. Вихованці приймають участь у змаганнях різного 

рівня від міських до міжнародних та мали значні успіхи. Велику 
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популярність набули турніри, які проходять на базі ДЮСШ. Також 

спортивна школа надає допомогу при проведенні міських змагань: 

«Шкіряний м’яч», «Малі Олімпійські ігри» та при проведенні змагань з 

футболу, волейболу, баскетболу. Професійне зростання тренерів-викладачів 

підтверджує їх рівень досягнень та виступів у змаганнях різного рівня. 

 

Під час роботи ДЮСШ 2014-2016 років вихованці виконали такі 

нормативи: 

 

 
З метою створення сприятливих умов для організації і проведення 

оздоровлення, а також продовження навчально-тренувального процесу в 

2017 році в літній період організованим відпочинком було охоплено 56 

вихованців (у 2016 році - 21 чол.) 26 вихованці відділення футбол, 12 

вихованців відділення важка атлетика, 18 вихованців відділення баскетбол.  

Усі витрати пов’язані з організацією дозвілля вихованців під час 

літнього відпочинку були здійснені за кошти батьків. 

Підводячи підсумки хотілося б відзначити, що ДЮСШ належать до 

такого типу закладів, які проводять роботу у вільний від шкільних занять час, 

тому важливим є організація дозвілля школярів у післяурочний час та вихідні 

дні, де особливо яскраво та повністю розкриваються їх природні потреби в 

свободі та незалежності, активній діяльності та самовираженні. У зв'язку з 

цим при побудові розкладу проведення навчавльно-тренувальних заннять 

враховується час закінчення заннять в навчальних закладах.  

Головною метою у підготовці плану роботи в навчально-тренувальній 

групі є формування відношення до дозвілля як до часу для 

самовдосконалення, саморозвитку, навчити вихованців розумно проводити 

вільний час, створити умови для самостійної, творчої, соціальнозначимої 

діяльності вихованців.  
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У зв'язку із зазначеним роботу в ДЮСШ було спрямовано на 

удосконалення навчально-тренувального процесу, удосконалення системи 

роботи з підвищення теоретичної та практичної підготовки тренерсько-

педагогічних кадрів. Саме тому у ДЮСШ адміністративним персоналом була 

створена система роботи, всі форми та методи якої мають на меті сприяти 

плеканню педагогічних кадрів з високим рівнем професіоналізму, творчим 

стилем аналітичного мислення. 

Недоліки та пропозиції 

Недоліками в організації роботи ДЮСШ слід вважати: 

- низький рівень проходження курсів підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів, що не дає можливості для атестації. 

- не достатня кількість штатних тренерів-викладачів. 

- відсутність коштів для організації спортивно-оздоровчих таборів 

(оздоровлення та участь в зборах відбувається за кошти батьків); 

У 2017/2018 навчальному році основним напрямком роботи колективу 

Люботинської ДЮСШ слід вважати реалізацію державної політики в галузі 

освіти та спорту відповідно Конституції України та Законів України, актів 

Президента і Кабінету Міністрів, Національної доктрини розвитку освіти 

України у ХХІ столітті. 

З урахуванням сучасних вимог вважаючи головним завданням 

зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультури та спорту, розвиток їх 

здібностей в обраному виді спорту та підвищення фізичної підготовки, 

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. Доукомплектувати спортивні відділення тренерськими кадрами. 

3. Оформити стенди наглядної агітації всіх спортивних відділень. 

4. Зберегти контингент вихованців та продовжувати набір дітей до 

ДЮСШ, згідно з програмними вимогами за віком. 

5. Проводити роботу по залученню дітей пільгового контингенту до 

систематичних занять спортом. 

6. Виявляти в процесі систематичних занять груп початкової підготовки 

здібних дітей до залучення їх в груп базової підготовки. 

7. Покращити виховну роботу в групах, використовуючи для цього 

методи, відповідно до вимог сьогодення. 

8. Систематичне підвищення професійного рівня тренерсько-

викладацького складу з використанням науково-методичної 

літератури та практичного досвіду для забезпечення ефективності 

навчально-тренувального процесу та підвищення результативності 

участі вихованців у змаганнях різного рівня. 

9. Надавати всебічну допомогу навчальним закладам міста в організації 

методичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. 

10. Зміцнювати матеріально-технічну базу спортивної школи. 

11. Посилити контроль за навчально-тренувальним процесом та 

спортивно-масовою роботою в закладі. 
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12. Спрямувати зусилля адміністрації та тренерського колективу для 

залучення позабюджетних коштів. 

Для забезпечення збільшення показників результатів функціонування 

ДЮСШ дуже важливим є збільшення обсягу фінансування на такі важливі 

складові навчально-тренувального процесу як: 

 покращення матеріально-технічної бази; 

 поповнення бази інвентарю та ігрової форми, необхідного для 

проведення навчально-тренувального процесу на належному рівні; 

 проведення навчально-тренувальних зборів; 

 фінансування виїзду команд ДЮСШ на змагання; 

 
 


