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І. Вступ. 

 

 Педагогічний колектив ДЮСШ «Спартанець» в 2018/2019 навчальному році 

продовжує працювати над виконанням основних законодавчих актів: Конституція України, 

Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру та спорт, інших 

законодавчих актів України» (зі змінами), Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон 

України «Про позашкільну освіту» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» (зі змінами), Постанова 

Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних 

закладів і положення про позашкільний навчальний заклад" від 06.05.2001 за № 443, Наказ 

Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму в  Україні «Про затвердження 

положення про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів з видів спорту, порядок і умови 

їх присвоєння» від 18.07.2001 за № 2147, Указ Президента України «Про пріоритети 

розвитку фізичної культури та  спорту в Україні» від 21.07.2008 № 640, Указ Президента 

України «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та 

молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» від 23.06.2009  

за № 478, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії формування 

сучасної системи олімпійської підготовки до 2020 року» від 03.06.2009 за   №52-р.,Наказ 

Міністерства сім’ї, молоді та спорту України «Про організацію навчально-тренувальної 

роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 18.05.2009  № 1624 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України від 25.08.2009  за № 797/16813), Наказ Міністерства сім'ї, 

молоді і спорту «Про затвердження методичних рекомендацій щодо визначення рівня 

виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для 

одержання відповідної категорії» від 26.08.2009  за № 3025, Наказ Міністерства сім’ї, молоді 

та спорту України «Про використання навчальних програм з видів спорту у дитячо-юнацьких 

спортивних школах» від 13.10.2009 за №3596. Наказ Міністерства сім'ї, молоді і спорту «Про 

навчальні програми з видів спорту» від 29.10.2009  за № 3799, Постанова Кабінету Міністрів 

«Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 30.03.2016 за 

№248, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 08.05.2014 за № 488/25265 «Про 

затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з 

олімпійських видів спорту». 

 Заходи, заплановані річним планом роботи направлені на забезпечення ефективності 

та результативності  навчально-тренувального  та  виховного  процесу. В ДЮСШ 

організовано розпочато, проведено і завершено навчальний рік,  навчальні  програми  та  

плани  виконані.  

Аналіз стану роботи ДЮСШ за минулий навчальний рік свідчить про те, що 

педагогічний колектив навчального закладу проводить цілеспрямовану роботу на основі 

сучасних педагогічних технологій та надбань педагогічної практики для створення належних 

умов організації  навчально-тренувального  процесу.  

У центрі уваги педагогічного колективу – орієнтація на виховання спортивної творчої 

особистості – дитини, підлітка, потреби та інтереси яких виходять за рамки шкільного уроку.  

 Навчально-тренувальний процес в закладі здійснювався диференційовано, відповідно 

до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх 

віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я,  при  цьому  тренери-викладачі  

використовували в своєї роботі різноманітні форми  та методи роботи: індивідуальні, 

групові, колективні заняття секцій та відділень, самостійна та практична роботи, змагання, 

турніри. 



 Види спорту що культивуються в ДЮСШ: волейбол; теніс настільний; боротьба 

вільна; футбол. 

В ДЮСШ протягом навчального року працювало 32 групах, з них 22 групи 

початкової підготовки, груп базової підготовки - 12, в яких займалося 244 дитини. Всі групи 

працювали  відповідно до Статуту, річного плану, затвердженого розкладу занять, а також 

режиму роботи позашкільного закладу. 

 Аналіз результатів досягнень свідчить про те, що тренери - викладачі та їх вихованці 

доклали чимало зусиль, щоб стати учасниками та призерами у 77 різноманітних змаганнях, з 

них: боротьба вільна – 30, волейбол - 31, футбол – 15, настільний теніс – 2.  

Тренери-викладачі протягом навчального року проводили відкриті навчально-тренувальні 

заняття.  

Але поряд з цим є і невирішені питання у діяльності закладу. Перш за все – це 

недостатня навчально-матеріальна база, не приділяється достатня увага використанню  

інноваційних навчальних технологій  у процесі  навчально-тренувальних занять. 

Підводячи підсумки за минулий навчальний рік, слід відмітити, що поряд з 

позитивним в роботі закладу є ще питання, на які треба зосередити увагу, і по можливості, 

вирішити їх, а саме: 

- співпраця з колективами шкіл, громадськими організаціями, активна участь у районних, 

міських, обласних та європейських спортивно-масових заходах; 

- пропаганда  здорового способу життя; 

- організація роботи з батьками та творча співпраця з ними; 

- удосконалення  навчально-тренувального  процесу; 

- охоплення  спортивними заняттями дітей  шкіл; 

В 2018/2019 начальному році тренерсько-викладацький колектив закладу і далі буде 

працювати над удосконаленням навчально-тренувальних занять шляхом використання 

інноваційних форм і методів навчання, розвитком спортивної творчої особистості, 

підготовкою учнівської молоді до активної діяльності в галузі спорту. 

 

ІІ. Основні завдання педагогічного колективу на новий 2018/2019 навчальний рік: 

- сформувати мережу відділень , своєчасно провести комплектацію груп; 

- забезпечити у 2018 /2019 навчальному році виконання навчальних програм і планів, із 

застосуванням у навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; 

- організувати чіткий внутрішній контроль; 

- проводити масову і методичну роботу спрямовану на вдосконалення навчально-виховного 

процесу; підвищення майстерності педагогічних працівників; 

- проводити відповідну роботу по взаємодії педагогів та батьків, створити необхідні умови 

для розвитку і системної діяльності дитячого самоврядування; 

- спрямувати навчально-виховний процес на набуття учнями додаткових знань, умінь, 

навичок  за інтересами учнів у позаурочний час; 

- прийняти участь у районних, міських та обласних змаганнях, згідно календаря спортивних 

заходів та річного плану роботи. 

Режим роботи Лозівської районної ДЮСШ «Спартанець» Лозівської районної ради 

Харківської області на 2018/2019 н. р. 

Школа працює з 8-00 до 20-45 

Адміністрація:  

Початок роботи 8-00 

Перерва 12-00-12-30 

Кінець робочого дня 16-30 

Тренерсько-викладацький склад працює згідно затвердженого розкладу занять. 

Лікар працює згідно графіка. 

Режим роботи спортивно-оздоровчого комплексу : 

база працює цілодобово, сторожа працюють згідно складених графіків роботи. 



Режим роботи адміністрації ДЮСШ «Спартанець» на протязі року коригується під 

навчальний процес тренерів-викладачів. 
III. Організація навчально-тренувального процесу. 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести засідання тренерської 

ради (підсумки роботи за минулий 

рік, затвердити план на новий 

навчальний рік) 

серпень Голова ради  

2. Обговорити та затвердити навчальні 

програми та плани на 20187/2019 н. р. з 

серпень - 

вересень 

Директор 

Заступник з 

НТР 

 

3. Провести підготовчу роботу до 

початку навчального року: 

виготовити та вивісити в ЗНЗ, в місцях 

зручних для огляду, запрошувальні 

листи та об'яви про набір учнів. 

серпень Тренера-

викладачі 
 

4. Затвердити списки груп на новий 

навчальний рік 

вересень Директор  

5. Скласти та затвердити розклад 

занять 

вересень Заступник з 

НТР, директор 
 

6.  Затвердити педагогічне 

навантаження тренерсько-

викладацького складу 

вересень Директор, 

голова ПК 
 

7. Уточнення контингенту учнів ПБП вересень Тренера-

викладачі 
 

8. Провести інструктаж тренерсько-

викладацького складу про 

відповідальність за життя та 

здоров‘я дітей при пересуванні на 

змагання та під час тренувань 

вересень, 

січень, 

травень 

Заступник 

директора з НТР 
 

9. 
Щомісячно перевіряти стан 

відвідування учнями занять в секціях 
раз на місяць 

Директор, 

заступник 

директора з НТР 

 

 

10. Підготувати звіт /ф.5ФК/,описовий звіт 

про роботу ДЮСШ за минулий 

навчальний рік 

грудень Заступник 

директора з НТР 

 

 

11. 
Організувати методичні виїзди в групи 

на базах ЗНЗ 
протягом року 

Директор, 

Заступник 

директора з НТР 

 

 

12. Прийняти участь в районних, обласних 

та всеукраїнських  змаганнях згідно 

календаря спортивних заходів. 

протягом року 

Заступник 

директора з НТР 

тренери-викладачі 

 

13. Попередня комплектація на наступний 

навчальний рік. 
травень 

Директор 

 

 

14. 
Скласти графік відпусток. грудень 

Директор 

 
 



 

IV. Науково-методичне забезпечення. 

 

1. Постійно вивчати та впроваджувати 

здобутки, педагогічні інновації з 

проблем позашкільної освіти. 

постійно 
Тренера - 

викладачі 

 

2. Скласти списки педагогічних 

працівників  вересень 

Директор, 

Заступник 

директора з НТР 

 

3. Діагностування роботи педагогічних 

працівників і надання конкретної 

методичної допомоги. 
жовтень 

Директор, 

Заступник 

директора з НТР 

 

4. Аналіз рівня навчальних досягнень 

вихованців: на початок та кінець 

навчального року. 

вересень-

травень 

Директор, 

Заступник 

директора з НТР 

 

5. Розробити положення про змагання 

 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НТР 

 

6. Скласти тарифікаційні списки тренерів 

– викладачів та штатний розпис для 

працівників школи.  

вересень Директор 

 

7. 

 

 

Вивчення питання виконання 

навчальних програм в секціях ДЮСШ 
листопад 

Директор, 

Заступник 

директора з НТР 

 

 8.  Відвідувати заняття з метою 

вивчення методів навчання ; 

- робота з обдарованими учнями; 

- охорона здоров`я та ТБ на заняттях ; 

- відвідування спортсменами занять; 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Березень 

Квітень 

 

Директор, 

Заступник 

директора з НТР 

 

                                                   

V. Спортивно-масова робота. 

 

 Назва  заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Скласти календарний план 

спортивно - масових заходів 

ДЮСШ на канікули 

жовтень, 

січень, 

березень 

Заступник 

директора з 

НТР, 

Тренери-

викладачі 

 

2. Забезпечити виконання 
календаря спортивно-масових 
заходів 

протягом року Заступник 

директора з 

НТР, 

Тренери-

викладачі 

 

3. Забезпечити якісну підготовку учнів 

до участі: 

- у кваліфікаційних змаганнях 

- першостях ДЮСШ 

- змаганнях вищого рівня 

згідно плану Заступник 
директора з 

НТР 

 

4. Своєчасно оформляти підсумкові 
протоколи проведення змагань у 
ДЮСШ 

протягом року Тренери-

викладачі 

 



5. Систематично проводити облік 
результатів виступів учнів та 
команд спортивних відділень, що 
брали участь 

протягом року Заступник 

директора з НТР 

 

6. Своєчасно готувати документацію 

на проведення традиційних 

турнірів ДЮСШ 

згідно 

календаря 

спортивно 

- масових 
заходів 

Заступник 

директора з 

НТР 

 

7. Своєчасно висвітлювати 

інформацію в засобах масової 

інформації щодо участі у 

змаганнях та їх результати 

протягом року Директор  

 

 

VI. Охорона здоров’я і життя учасників 

навчально-тренувального процесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Назва  заходу Термін 

виконанн

я 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організувати систематичне 

ознайомлення та виконання всіма 

працівниками й учнями нормативних 

документів з охорони праці, пожежної 

безпеки, санітарної гігієни з метою 

збереження життя учнів. 

постійно 

Заступник 

директора з НТР, 

Тренера-

викладачі 

 

2. Забезпечити проходження 

працівниками закладу медогляду. 
раз на рік 

Директор, 

Лікар 

 

3. Призначити відповідальних за 

організацію роботи з охорони праці, 

пожежної безпеки, роботу з 

електроприлами. 

вересень Директор 

 

4. Провести інструктажі з учнями про 

дотримання правил техніки безпеки під 

час занять.. Вести облік інструктажів у 

відповідних планах. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НТР 

 

5. Проводити вступний інструктаж з 

новоприбулими працівниками. 

протягом 

року 
Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІI. Робота з батьками, зв'язок із загальноосвітніми навчальними закладами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІI. Внутрішкільний контроль 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконанн

я 1. Провести батьківські збори в 

навчальних групах за темами: 

 - плани, завдання  роботи групи, 

відділення на новий навчальний рік; 

- режим роботи,умови 

навчання,вимоги ДЮСШ; 

- позитивний вплив спорту на 

особистість; 

- підсумки навчального року; 

- шкідливі звички та їх вплив на 

організм дітей; 

- літній відпочинок та його організація 

 

 

жовтень, 

 

 

 

 

 

тренери -
викладачі 

 

 

 

 

 

 

2. Організовувати відвідування 

батьками тренувань, показових 

виступів та змагань ДЮСШ 

протягом 

року 

тренери -

викладачі 

 

3. Надавати  допомогу ЗНЗ у проведенні 

навчальної та позакласної роботи, для 

чого: 

- відвідувати уроки фізичної 

культури,заняття спортивних 

секцій,спрямовуючи роботу вчителів на 

підвищення рухової активності 

учнів,щільність проведення занять; 

- приймати активну участь у проведенні 

фізкультурно-масових та оздоровчих 

заходів ЗНЗ; 

- підтримувати тісний контакт з  

 

адміністраціями ЗНЗ та класними 

керівниками з питань дисципліни та 

успішності учнів, що навчаються в 

ДЮСШ. 

постійно заступник, 

тренери -

викладачі 

 

 

 

 

 

 

адміністраціями ЗНЗ та класними 

керівниками з питань дисципліни та 

успішності учнів,що навчаються в 

ДЮСШ. 

   

 

 

 

 

 

4. Залучати батьків до роботи 

оргкомітетів з підготовки 

спортивно-оздоровчих таборів у 

літній період 

згідно 

плану 

заходів 

начальник 

табору, 

тренери -

викладачі 

 

 

 

 

 

 

     



 

ІХ. Фінансово-господарська робота 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка        

про 

виконанн

я 
1. Скласти та затвердити розклад 

занять 

вересень Директор, 

заступник 

директора з НТР, 

директор, тренери-

викладачі 

 

2. Оновити на стендах інструкції з охорони 

праці та техніки безпеки на спортивних 

базах 

вересень, 

жовтень 

Заступник 

директора з 

НТР,  тренери-

викладачі 

 

3. Перевірити наповненість груп 

початкової підготовки 

листопад Заступник 

директора з НТР 

 

4. Перевіряти: 

- журнали навчальної роботи 

- виконання місячного навчального 

плану 

- обсяг вивченого матеріалу 

щомісяця Заступник 

директора з НТР 

 

5. Контролювати підготовку та 

виконання планових заходів 

протягом року Заступник 

директора з НТР 

 

6. Перевіряти роботу тренерсько -
викладацького складу щодо запобіганню 
випадків травматизму та дотримання 
правил дорожнього руху 

протягом року директор, 

заступник 

директора з НТР, 

відповідальна особа 

з ОП 

 

7. Проводити оглядовий контроль 

спортивного інвентарю та обладнання 

протягом року відповідальна особа 
з ОП 

 

8. Проводити перевірку стану 

навчально-тренувальної роботи на 

відділеннях  

протягом року Директор, 

заступник 

директора з НТР 

 

9. Проведення кваліфікаційних 

змагань по відділеннях з видів 

спорту 

протягом року тренери -

викладачі 

 

10. Контролювати виконання рішень 

тренерської ради 

протягом року директор  

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Затвердити тарифікаційний 

список тренерів-викладачів 

вересень директор  



 

 

2. Скласти кошторис витрат на змагання на 

наступний рік 

грудень директор, 

головний 

бухгалтер 

 

3. Забезпечити своєчасне складання 

облікової та звітної фінансово 

господарської документації 

протягом 

року 

директор, 

головний 

бухгалтер 

 

4. Підготувати документи та укласти 

договори з відповідними інстанціями 

грудень головний 

бухгалтер 

 

5. Продовжувати роботу із спонсорами та 

меценатами 

протягом 

року 

адміністрація, 

тренери 

 

     



ПЛАН РОБОТИ 

тренерської ради Лозівської районної ДЮСШ «Спартанець» 

на 2018/2019 навчальний рік. 

 

    

№ 

п/п 

Назва заходів 

 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

за 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
 

І. Засідання 

 

1. 

Підсумки роботи ДЮСШ за 
2017/2018 навчальний рік та 

завдання на новий 2018/2019 

навчальний рік. 

серпень директор  

2. 
Погодження річного плану 

роботи на 2018/2019 н. р. 
серпень директор  

3. 

Погодження робочого 

навчального плану на 

2018/2019 н. р. 

серпень директор  

4. 

Попередження травматизму 

під час проведення навчально 

-тренувальних занять і заходи 

його профілактики. 

серпень лікар  

ІІ. Засідання 

1. 
Про виконання рішень 

попередньої тренерської ради 
грудень директор  

2. 
Стан виховної роботи у 

ДЮСШ 
грудень 

заступник 

директора з 

НТР 

 

3. 

Моніторинг результативності 

участі вихованців ДЮСШ у 

змаганнях різного рівня 

грудень 

заступник 

директора з 

НТР 

 

4. 

Стан проведення навчально-

тренувальних занять та 

ведення документації 

тренерами - викладачами 

грудень 

заступник 

директора з 

НТР 

 

5. 

Стан роботи закладу з 

попередження дитячого 

травматизму під час 

навчально-тренувальної та 

спортивно-масової роботи 

грудень 

заступник 

директора з 

НТР 

 

ІІІ. Засідання 

1. 
Про виконання рішень 

попередньої тренерської ради 
травень директор 

 

2. 

Обговорення проекту 

річного плану роботи 

ДЮСШ на 2018/2019 

навчальний рік. 

травень 

заступник 

директора з 

НТР 

 

3. 

Ознайомлення з попереднім 

педагогічним навантаженням 

на 2018/2019 навчальний рік 

травень директор 
 

4. 

Оздоровлення учасників 

навчально-тренувального 

процесу улітку 2018 року. 

травень директор 
 



 

ІХ. Фінансово-господарська робота 

  Директор ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 1. Затвердити тарифікаційний 

список тренерів-викладачів 

вересень      директор  

2. Скласти кошторис витрат на змагання на 

наступний рік 

грудень директор, 

головний 

бухгалтер 

 

3. Забезпечити своєчасне складання 

облікової та звітної фінансово 

господарської документації 

протягом 

року 

директор, 

головний 

бухгалтер 

 

4. Підготувати документи та укласти 

договори з відповідними інстанціями 

грудень головний 

бухгалтер 

 

5. Продовжувати роботу із спонсорами та 

меценатами 

протягом 

року 

адміністрація, 

тренери 

 



                                                                                              В.о.директора ДЮСШ «Спартанець»  

   ________ М.В. Інкін  

       «___»________2018 р. 

  

Г Р А Ф І К  

проведення відкритих занять по ДЮСШ 

«Спартанець» на 2018/2019 навчальний рік.  

відділення т е м а  строки та місце 

проведення 

відповіда- 

льний 

прим. 

футбол ЗФП.СФП. Удосконалення 

індивідуальної технічної 

майстерності: ведення, обманні рухи, 

удари по м’ячу ногою. 

листопад, 

2018 р. с. 

Єлизаветівка 

Борщ. В.О. гр. БП 

боротьба 

вільна 

ЗФП.СФП. Кидок скручуванням 

захватом руки і тулуба з підніжкою. 

Захист. 

січень, 

2019р. смт. 

Краснопавлівка 

Іліметов 

А.Р. 

гр. БП 

волейбол ЗФП.СФП. Відпрацювання вправ 

для розвитку якостей, потрібних 

для виконання прийому та 

передачі м'яча. 

квітень,2019 р. 

смт. Орілька 

Винник 

А.О 

гр. БП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарний план спортивно-масових заході 

на 2018/2019 р. 

 

№ 

п/п 

З а х о д и  Дата та місце 

проведення 

заходу 

Відповідальний 

виконувач 

ФУТБОЛ 

1. Першість області з футболу серед 

ДЮСШ по 3-х вікових групах 

вересень-жовтень, за 

обласним календарем 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

2. Турнір з футболу. вересень, 

Краснопавлівка 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

3. Тов. зустріч між групами відділення 

серед груп ПП другого року навчання. 

жовтень,  

смт. Орілька 

Марков О.А. 

4. Відкрита першість відділення серед 

ПБП 

листопад,  

смт. Краснопавлівка 

Борщ В.О. 

5. Першість відділення по 3-х вікових 

групах. 

грудень,  

смт. Краснопавлівка 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

6. Тов. зустріч серед команд ДЮСШ 

«Спартанець та «Локомотив» 

грудень,  

смт. Панютине 

Борщ В.О. 

7. Тов. зустріч між командами ДЮСШ 

«Спартанець та «Юність» 

грудень, 

 за домовленістю 

Борщ В.О. 

8. Новорічний турнір на призи новорічних 

канікул, юнаки 

січень,  

м. Лозова 

Борщ В.О. 

9. Першість відділення по підготовці та 

комплектації збірної команди ДЮСШ 

для участі в турнірі з міні-футболу. 

січень,  

смт. Краснопавлівка 

Борщ В.О. 

10. Традиційний турнір Кубок Нового року, 

юнаки 

січень, 

 смт. Сахновщина 

Марков О.А. 

11. Першість відділення по підготовці до 

турніру на Кубок 

лютий,  

смт. Краснопавлівка 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

12. Турнір на Кубок В.Ф. Чередниченко березень,  

м. Лозова 

Борщ В.О. 

13. Турнір з міні-футболу до дня Захисника 

Вітчизни, юнаки 

лютий,  

смт. Краснопавлівка 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

14. Тов. зустріч з командою ДЮСШ 

Близнюки, «Юність» та «Локомотив» 

березень,  

за домовленістю 

Борщ В.О. 

15. Тов. зустріч з командами ДЮСШ м. 

Первомайський та району. 

березень, 

 за домовленістю 

Борщ В.О. 

16. Першість відділення серед груп п/п. березень, 

смт.Краснопавлівка 

Борщ В.О. 



 

17. Першість області з футболу серед 

ДЮСШ по 3-х вікових групах. 

квітень-травень, за 

обласним календарем 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

18. 8 футбольний турнір на Кубок 

Л.БОНДАРЕНКА 

квітень,  

Близнюки 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

19. Футбольний турнір на призи газети 

«Слобідський край» 

травень, 

Первомайський 

Борщ В.О. 

Молотков С.С. 

22. Товариська зустріч з футболу серед 

юнаків з командами ДЮСШ «Юність». 

червень, за 

домовленістю 

Борщ В.О. 

21. Першість відділення з футболу /прийом 

перевідних контрольних нормативів/. 

червень,  

за графіком 

тренери-викладачі 

 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
 

1. Товариська зустріч ДЮСШ 

«Спартанець» та ДЮСШ «Колос» 

вересень, 

с. Близнюки 

 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

2. Турнір серед дівчат на честь тренера 

Єгорова В.Б. 

вересень, 

с. Близнюки 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

3. Турнір з волейболу серед дівчат жовтень,  

м. Лозова 

Винник А.О. 

4. Чемпіонат Харківської обл. серед юнаків 

та дівчат(дитяча ліга) 

жовтень-листопад, за 

обл. календарем 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

5. Відкрита першість ДЮСШ серед дівчат жовтень,  

смт. Орілька 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

6. Кубок «Золота осінь» серед .дівчат. листопад,  

м. Лозова 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

7. Кубок «Надія» ,дівчата грудень,  

смт. Орілька 

Винник А.О. 

8. Першість відділення :дівчата, хлопці грудень,  

смт. Орілька 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

9. Товариська зустріч ДЮСШ 

«Спартанець» та ДЮСШ «Олімпія » 

дівчата та хлопці 

грудень, 

за домовленістю 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

10. Різдвяний турнір з волейболу серед 

дівчат 

січень,  

смт. Орілька 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

11. Турнір серед дівчат та хлопців пам 'яті 

воїнів-інтернаціоналістів 

лютий,  

смт. Орілька 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

12. Турнір серед дівчат присвячений 

Міжнародному жіночому Дню 8 

березня 

березень,  

смт. Орілька 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 



 

13. Першість Харківської області по 3-х 

вікових групах серед юнаків та дівчат 

січень-лютий, 

березень-квітень, за 

обласним календарем 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

14. Товариська зустріч серед команд 

ДЮСШ «Спартанець» та «Олімпія» 

квітень, 

за домовленістю 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

15. Першість відділення, серед дівчат груп 

першого року навчання. 

травень, 

за домовленістю 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

16. Прийом перевідних контрольних 

нормативів. 

червень, 

за графіком 

Винник А.О. 

Дудченко ЮА 

 

 

БОРОТЬБА ВІЛЬНА 

 

1. Турнір пам’яті воїнів афганців 

Приазов’я  

вересень, 

м. Новоконстантинівка 

Іліметов А.Р. 

2. Відкрита першість м. Лозова до Дня 

визволення міста 

вересень,м. Лозова Іліметов А.Р. 

3. Першість області серед юнаків вересень,м. Харків Іліметов А.Р. 

4. Чемпіонат харківської області серед 

школярів 

жовтень, м. Куп'янськ Іліметов А.Р. 

5. Першість України юнаки та дівчата жовтень-листопад за 

призначенням 

Іліметов А.Р. 

6. Всеукраїнський турнір пам'яті Героя 

України В.В. Сташиса 

Жовтень 

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

7. Всеукраїнський турнір Листопад, смт. Веселе, 

Запорізька обл.. 

Іліметов А.Р. 

8. МТ «Торські ігри» серед юнаків листопад, 

 м. Слов'янськ 

Іліметов А.Р. 

9. Першість відділення листопад, 

смт. Краснопавлівка 

Іліметов А.Р. 

10. МТ серед юнаків та дівчат листопад, м. 

Дніпропетровськ 

Іліметов А.Р. 

11. МТ пам'яті Е Ахсарова листопад,  

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

12. Всеукраїнський турнір серед юнаків грудень, 

м. Мелітополь 

Іліметов А.Р. 

13. Всеукраїнський новорічний турнір 

серед юнаків 

грудень,  

м.Кривий Ріг 

Іліметов А.Р. 

14. МТ пам'яті А Пушкіна грудень, 

м. Куп'янськ 

Іліметов А.Р. 



 

15. МТ пам'яті Є. Гамаля грудень,  

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

16. Всеукраїнський ЮТ з вільної боротьби 

до Дня святого Миколая. 

грудень,  

м. Суми 

Іліметов А.Р. 

17. МТ   пам'яті ЗТУ Л.Дуная січень, 

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

18. Кубок України /юніори/ січень, 

м. Бровари 

Іліметов А.Р. 

19. МТ до Дня визволення м. Кривого Рога 

від німецько-фашистських загарбників 

лютий, 

м. Кривий Ріг 

Іліметов А.Р. 

20. МТ «Дружба» серед юнаків та дівчат лютий, 

м. Бровари 

Іліметов А.Р. 

21. Турнір присвячений виводу радянських 

військ з Афганістану 

лютий, 

м. Краматорськ 

Іліметов А.Р. 

22. Турнір серед юнаків та дівчат лютий, 

м. Краматорськ 

Іліметов А.Р. 

23. МТ пам'яті І. Шемякіна серед юнаків березень, м. Полтава Іліметов А.Р. 

24. Першість України /кадети/ березень,за призначенням Іліметов А.Р. 

25. Обласний відкритий турнір пам'яті 

отамана Сірка 

квітень,с. Бабаї 

Харківська обл 

Іліметов А.Р. 

26. МТ пам'яті О. Саакяна Квітень 

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

27. Першість України /кадети/ березень,за призначенням Іліметов А.Р. 

28. Першість ДЮСШ серед груп ПП 1 -го 

р. н. 

квітень, 

смт. Краснопавлівка 

Іліметов А.Р. 

29. Першість області серед юнаків квітень, 

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

30. Першість України - юніори квітень, 

за призначенням 

Іліметов А.Р. 

31. ТТ пам'яті ліквідатора аварії на ЧАЕС 

Ю.Кравченка 

квітень, 

м. Лозова 

Іліметов А.Р. 

32. УІІ літні юнацькі ігри України травень, за призначенням Іліметов А.Р. 

33. ТТ серед юнаків та дівчат  травень, 

смт. Краснопавлівка 

Іліметов А.Р. 

34. Всеукраїнський турнір «Богатир» травень, 

м. Харків 

Іліметов А.Р. 

35. Турнір серед юнаків травень, 

м. Токмак 

Іліметов А.Р. 

36. Відкритий турнір «Кубок Дніпра» червень, 

м. Дніпропетровськ 

Іліметов А.Р. 



 

 

 

ІХ. Фінансово-господарська робота 

 

 
 

9. Проведення кваліфікаційних 

змагань по відділеннях з видів 

спорту 

протягом року тренери -

викладачі 

 

10. Контролювати виконання рішень 

тренерської ради 

протягом року директор  

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Затвердити тарифікаційний 

список тренерів-викладачів 

вересень      директор  

2. Скласти кошторис витрат на змагання на 

наступний рік 

грудень директор, 

головний 

бухгалтер 

 

3. Забезпечити своєчасне складання 

облікової та звітної фінансово 

господарської документації 

протягом 

року 

директор, 

головний 

бухгалтер 

 

4. Підготувати документи та укласти 

договори з відповідними інстанціями 

грудень головний 

бухгалтер 

 

5. Продовжувати роботу із спонсорами та 

меценатами 

 

 

 

протягом 

року 

адміністрація, 

тренери 

 

 

 

 

     

 


	VІI. Робота з батьками, зв'язок із загальноосвітніми навчальними закладами

