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1.Вступ 

Стратегія розвитку  Ніжинської комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи Ніжинської міської ради  на 2019-2021 роки  розроблена 

відповідно до Конституції України, Законів України: «Про позашкільну 

освіту», «Про фізичну культуру і спорт»,  «Про охорону дитинства», «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»; Указів Президента України: від 12 січня 

2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку   «Україна – 2020», від 12 

червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 

«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», від 13 

жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», від 09 лютого 2016 року № 

42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація»,  від 31 травня 2018 року № 156 «Про невідкладні заходи щодо 

зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню 

єдиного культурного простору України»;  наказу Мінсім’ямолодьспорту 

17.01.2015  № 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-

юнацьких спортивних шкіл», Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу, інших законодавчих актів у сфері фізичної культури та спорту, 

рішень (розпоряджень) засновника або уповноваженого ним органу, власних 

установчих документів. 

Стратегія спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених 

Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 

року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, Стратегією розвитку Ніжинської громади до 2027, Стратегією 

розвитку  дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти  Ніжинської 

об’єднаної територіальної громади  на 2019-2021 роки.   

Стратегія розвитку визначає мету та основні завдання, спрямовані на 

створення умов для підвищення рівня залучення учнівської молоді до 

оздоровчої рухової активності, спорту та здорового способу життя. 

 Стратегія розвитку Ніжинської КДЮСШ  на 2019-2021 роки  може 

корегуватися.  

Розроблення Стратегії зумовлене необхідністю реформування 

системи позашкільної освіти Ніжинської об’єднаної територіальної громади, 

забезпечення якісної позашкільної освіти та справедливого доступу до неї. 

Підставою для розроблення Стратегії є необхідність забезпечення 

подальшого розвитку Ніжинської КДЮСШ у системі дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти Ніжинської об’єднаної територіальної 

громади після закінчення дії Перспективного плану роботи Управління 

освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2013-2018 роки. 
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2. Аналіз діяльності  

Ніжинська КДЮСШ покликана забезпечити отримання позашкільної освіти 

спортивної спрямованості і спортивну підготовку відповідно до видів спорту, 

що в установленому порядку визнані в Україні та виховати підростаюче 

покоління, яке може бути конкурентноздатним в сучасних умовах. 

Метою діяльності КДЮСШ є: формування громадсько активної школи зі 

створенням якісного освітнього середовища, забезпечення безперервності та 

наступності навчання і виховання, орієнтація на здоровий спосіб життя, 

грамотне поєднання інтересів особистості, суспільства у питаннях фізичного 

та інтелектуального розвитку молоді та дітей, спрямування педагогічних 

технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття її 

здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні. 

Головними завданнями КДЮСШ є: 

- реалізація державної політики у галузі освіти; 

- надання методичної та практичної допомоги школам, позашкільним та 

іншим установам, організаціям міста в розвитку дитячого спорту, 

роботи з дітьми та молоддю; 

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

потреб учнів у додатковій освіті, організація їх дозвілля та відпочинку;  

- формування у дітей та підлітків соціальної активності та свідомості; 

- організація та проведення оздоровчої роботи з школярами міста; 

- зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту; 

- розвиток їх здібностей в обраному виді спорту; 

підготовка спортивного резерву для збірних команд України. 

Пріоритетні напрямки діяльності: 

- Орієнтація на компетентність тренера-викладача, його творчу 

самостійність і професійну відповідальність; 

- Використання інноваційних технологій навчання і спортивної 

підготовки, в тому числі інформаційно-комунікаційних; 

- Робота з обдарованими учнями через індивідуальне навчання, 

реалізацію планів індивідуальної самостійної спортивної підготовки; 

- Удосконалення професійного рівня педагогів в області сучасних 

інноваційних освітніх і спортивних технологій; 

- Збереження, зміцнення та формування здоров'я учнів за допомогою 

регулярного медичного контролю. 

Навчально-тренувальні заняття сприяють збереженню і зміцненню 

здоров’я, вихованню фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 

здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу, організації 

змістовного дозвілля учнівської молоді. 

Основними видами занять фізичною культурою і спортом є тренування 

за розкладом, що спрямовані на формування здоров’я та фізичного розвитку і 

на збільшення рухової активності, спортивно-масової діяльності та 

вдосконалення спортивної майстерності учнів.  

 



Порівняльна таблиця мережі груп Ніжинської КДЮСШ за три останні 

навчальні роки: 

 

 

1. Внутрішніми сильними сторонами Ніжинської КДЮСШ, які допомагають 

скористатися наявними можливостями, є висока кваліфікація тренерів, 

залучення учнів-вихованців школи в збірні команди області, імідж 

спортивної школи, розташування закладу в центрі міста, зручне для 

відвідування його мешканцями з будь-якого міського  району; фінансування 

закладу за кошти засновника, місцевого бюджету, з інших джерел, не 

заборонених законодавством, що характеризується тенденцією до зростання.  

2. Слабкими сторонами є висока залежність від бюджетного фінансування, 

низька заробітна плата, високий рівень зносу спортивного інвентарю, 

відсутність відповідної спортивної інфраструктури, відсутності ефективного 

науково-методичного, інформаційного забезпечення, брак кваліфікованих 

кадрів. 

3. Сприятливими можливостями для спортивної школи, якими можна 

скористатися за допомогою сильних сторін, є розвиток кадрового потенціалу, 

розробка нових методичних технологій у підготовці спортсменів, у тому 

числі з використанням інформаційних технологій.  

4. Загрози для спортивної школи є: відсутність зацікавлення працівників у 

підвищенні рівня професійної майстерності та результативності  роботи, 

природний  опір  змінам, зникнення деяких спорту у школі  у зв’язку із 

відсутністю кваліфікованих працівників, недостатнє фінансування на 

спортивну роботу. 

 

3. Мета та основні завдання стратегії розвитку Ніжинської 

КДЮСШ на 2019-2021 р.р. 

 

 
    НАЗВА  ГРУП 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

годин груп дітей тренерів годин груп дітей тренерів годин груп дітей тренерів 

Баскетбол 42 4 60 3 42 5 74 3 40 4 56 3 

Бокс 32 3 34 2 32 3 34 3 48 6 68 2 

Велоспорт 24 3 28 1 24 3 26 1 24 3 25 1 

Волейбол 56 5 74 3 50 5 64 3 50 5 68 2 

Волейбол 

пляжний 

- - - - 
6 1 8 1 8 1 12 1 

Дзюдо 108 8 73 4 102 10 109 4 108 9 95 4 

Легка 

атлетика 

84 7 72 3 
84 8 87 3 84 8 82 3 

Карате 36 6 80 2 60 6 74 2 58 7 86 2 

Самбо 60 7 90 3 48 5 54 2 42 3 34 2 

Всього 442 43 511 21 448 46 530 22 462 46 526 20 



Метою стратегії є формування умов до рухової активності та здорового 

способу життя, забезпечення доступності спорту для  дітей  та учнівської 

молоді, залучення їх до занять спортом, формування здоров’я громадян як 

найвищої соціальної цінності в державі. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних 

завдань: 

формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного 

здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості;  

збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів та 

змагань; 

формування у учнівської молоді умов до рухової активності та 

здорового способу життя, як найвищої соціальної цінності в державі; 

збільшення кількості учнівської молоді, які беруть участь у обласних 

всеукраїнських, та міжнародних змаганнях; 

збільшення кількості спортивно-масових заходів серед учнівської 

молоді; 

впровадження в навчальний процес популярних серед учнівської 

молоді видів спорту; 

налагодження взаємодії сім’ї зі спортивною школою, завдяки 

проведенню спільних спортивно-масових заходів;  

співпраця із федераціями з видів спорту; 

надання консультативних послуг батькам учнів з питань фізичного 

виховання та спорту;  

сприяння удосконаленню системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів; 

активізація співпраці з органами місцевого самоврядування щодо 

розвитку спорту серед учнівської молоді; 

впровадження інновацій в навчально-тренувальний процес; 

популяризація спорту завдяки  засобам масової інформації. 

 

Цілі та завдання розвитку  

 

Метою   розвитку Ніжинської КДЮСШ до 2021 року є:  

Ефективне фунціонування Ніжинської КДЮСШ, максимальне 

залучення дітей та учнівської молоді до навчально-тренувальних занять, 

досягнення середньої наповнюваністі груп протягом тренувального періоду 

не менше 80 % , через:  

 введення системи моніторингу та оцінювання якості навчально-

тренувавльного процесу; 

 покращення матеріально-технічної бази закладу; 

 приведення типу і кількості відділень  з видів спорту до фактичних 

потреб і запитів жителів міста; 

 залучення дітей соціально-вразливих  категорій; 

 впровадження сучасних організаційно-педагогічних технологій; 



 створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і 

талановитих дітей; 

 створення стабільної системи стимулювання високих досягнень учнів 

та тренерів-викладачів. 
 

В основу стратегії розвитку покладено принцип зосередженості зусиль 

на пріоритетних питаннях та головних цілях програми. 
І. ПОКРАЩЕННЯ 

ЯКОСТІ 

НАДАННЯ  ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ 

1. Створення умов для розвитку доступної та 

якісної системи позашкільної  

освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та 

потреб територіальної громади міста 

2.Створення сучасної інфраструктури та 

зміцнення матеріально-технічної бази  позашкільних закладів. 

3.Підтримка тренерів-викладачів та 

вихованців переможців міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів та змагань. 

4.Підвищення іміджу Ніжинської КДЮСШ як центру 

спортивного життя міста. 

ІІ.УДОСКОНАЛЕННЯ 

СТРУКТУРИ КДЮСШ 

1.Забезпечення оптимальних умов для функціонування та 

розвитку КДЮСШ 

2.Формування системи моніторингу якості навчально-

тренувальної роботи та прийняття на 

її основі обґрунтованих управлінських рішень. 

 

ІІІ.ГАРМОНІЙНИЙ 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ ТА 

МОЛОДІ 

1.Створення оптимальних умов для 

виявлення обдарованих дітей, надання їм підтримки в 

розвитку інтелектуального, творчого, духовного і 

фізичного потенціалу, їх самореалізації та самовдосконалення. 

2.Забезпечення доступності послуг в позашкільних навчальних 

закладах для дітей з особливими потребами 

 

4.Заходи реалізації стратегічного плану 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

I.ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Приводити штатний розпис 

Ніжинської КДЮСШ до штатних 

нормативів та обсягів фінансових 

ресурсів, передбачених у бюджеті 

для фінансування закладу 

Щорічно Директор  

2. Забезпечувати школу  

педагогічною та науково-

методичною літературою 

2019-2021 

роки 

Директор, 

інструктор-

методист 

3. Брати участь у міських, обласних 

семінарах, засіданнях Федерацій з 

видів спорту 

2019-

2021роки 

Заступник 

директора з НТР, 

тренери-

викладачі 



4. Вивчати, узагальнювати та 

поширювати досвід ведучих 

тренерів-викладачів.  

Постійно  Інструктор-

методист 

5. Забезпечувати співпрацю 

КДЮСШ із засобами масової 

інформації з питань популяризації 

спортивної школи 

2019-2021 

роки 

Заступник 

директора з НТР, 

тренери-

викладачі 

II.ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

1. Забезпечити навчання в КДЮСШ  

дітей з багатодітних сімей, дітей з 

малозабезпечених сімей, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

талановитих та обдарованих дітей 

(переможців Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних та 

міських конкурсів, змагань) 

2019-2021 

роки 

Директор, 

заступник 

директора з НТР 

2. Створити куточок з історії та 

розвитку Ніжинської КДЮСШ 

20202021 роки Директор, 

заступник 

директора 

3. Організовувати участь вихованців 

Ніжинської КДЮСШ у обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях 

2019-2021 

роки 

Директор, 

тренери-

викладачі 

4. Проводити внутрішньошкільні, 

змагання та приймати участь у 

спортивно-масових заходах міста 

 

Щорічно 

 

Директор, 

тренери-

викладачі 

III.ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

1. У межах кошторису забезпечувати 

відділення з видів спорту 

сучасним технічним обладнанням 

та інвентарем. 

2019-2021 

роки 

Директор 

2. Проводити поточні ремонти  

роботи дахів, будівель, 

приміщень, каналізаційних та 

опалювальних мереж у закладі.  

2019-2021 

роки 

Директор 

завідуючий 

господарством 

3. Провести ремонт покрівлі 

підсобного приміщення (сараю) 

2020 рік Директор, 

завідуючий 

господарством 

4. Встановити огорожу території 

закладу 

до 2021 року Директор, 

завідуючий 

господарством 

ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 



1. Сприяти участі тренерів-

викладачів та вихованців 

Ніжинської КДЮСШ  у 

міжнародних змаганнях, для 

обміну досвідом. 

2019-2021 

роки 

Директор, 

тренери-

викладачі. 

 

 

5. Очікувані результати реалізації стратегії розвитку  

 

Реалізація стратегії надасть змогу забезпечити: 

збільшення кількості учнівської молоді, що займається фізичною 

культурою і спортом; 

 збільшення щороку учнів, які мають достатній рівень оздоровчої 

рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються 

низьким ризиком розвитку неінфекційних та серцево-судинних захворювань; 

 створення та поширення інноваційного досвіду роботи з організації 

фізичного виховання та спорту; 

 залучення громадських організацій у підтримці розвитку спорту 

серед учнівської молоді; 

здійснення модернізації спортивних споруд; 

гідне представлення держави у міжнародному співтоваристві.  
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