
Звіт 

Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

за 2019 навчальний рік 

Ніжинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа є позашкільним 

навчальним закладом, що здійснює відбір, підготовку всебічно розвинутих 

юних спортсменів, забезпечує зміцнення їх здоров’я та всебічний фізичний 

розвиток, підготовку збірних команд до обласних та Всеукраїнських змагань. 

Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про фізичну культуру і спорт», «Про позашкільну освіту», актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти 

і науки України, Міністерства молоді та спорту України, рішенням місцевих 

органів виконавчої влади, наказами управління освіти та іншими нормативно-

правовими актами, які регулюють діяльність позашкільних навчальних закладів 

та закладів фізичної культури та спорту, а також Положенням про дитячо-

юнацьку спортивну школу і своїм статутом. 

Основні завдання КДЮСШ реалізує через: 

1. Пошук, розвиток та підтримку юних талановитих спортсменів. 

2. Створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти спортивного 

профілю, набуття ними та вдосконалення рухових умінь і навичок шляхом 

участі у спортивних змаганнях різного рівня. 

3. Патріотичне та моральне загартування учнівської молоді, виховання волі.  

4. Пропагування фізичної культури і спорту серед учнівської та студентської 

молоді. 

10 грудня 2019 року наказом відділу з питань фізичної культури та спорту 

Ніжинської міської ради № 158  Ніжинській КДЮСШ надано другу категорію. 

В КДЮСШ  у 2019-2020 навчальному році працює  відділення з 9 видів 

спорту: баскетбол – 1 група, 12 учнів; бокс – 4 групи, 43учнів; велоспорт – 3 

групи, 25 учнів; волейбол – 4 групи , 58 учнів; волейбол пляжний – 1 група, 12 

учнів; дзюдо – 8 груп, 86 учнів; легка атлетика – 8 груп, 76 учнів; карате – 6 

груп, 82 учня; боротьба самбо – 4 групи , 53 учня.  Всього навчально-

тренувальною роботою охоплено 447 вихованців. Це 15 груп початкової 

підготовки та 24 групи базової підготовки.  

У 2019 році свідоцтва про закінчення комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи отримали 10 випускників. 

Навчально-тренувальні заняття проводяться згідно з розкладом, який 

складено відповідно до програм з видів спорту, тарифікаційного списку та 

вимог Положення про ДЮСШ. 

Крім основної спортивної зали Ніжинської КДЮСШ та залу карате по 

вул.Об’їжджій, 120,  тренери-викладачі використовують базу загальноосвітніх 

шкіл: №№ 4,13, 15,17, НВК №16 «Престиж», гімназії №3,спортивний зал МНС 

та приміщення за адресом Московська, 5А згідно підписаних угод. 

В 2019-2020 навчальному році навчально-тренувальну роботу проводять 

17 тренерів- викладачів певних категорій: вища – 1 чол. (заслужений тренер 

України - Полтавцев С.А., дзюдо); перша - 1 чол. (Гретчин Т.П. - волейбол); 

друга – 10 чол.( Іващенко Б.О.- велоспорт; Багмут Ю.О.- баскетбол; Лук’яненко 

М.М., Смалій К.М., Антоненко Г.В.- дзюдо, Антонян С.М., Полтавцев О.С.- 

самбо, Кремез О.М., Кремез М.П. – легка атлетика; Сахута С.М. - карате).  



 

Для організації  навчально-тренувального та виховного процесу,  

колектив КДЮСШ керується навчальними програмами з видів спорту,  

робочими планами,  календарними  планами   спортивно-масових  . 

Для здійснення організаційно-методичного керівництва діяльності в 

КДЮСШ  проводяться наради при директорові, де підводяться підсумки, 

ставляться  нові завдання, доводиться  до відома працівників нові законодавчі 

акти, накази, вирішуються актуальні питання. Найбільш актуальні питання 

діяльності  ДЮСШ розглядались  на засіданнях тренерської ради. Згідно з 

затвердженими планами проводились засідання методоб’єднань. 

Методична діяльність спортивної школи спрямована на удосконалення 

системи роботи з підвищення теоретичної та практичної підготовки тренерсько-

педагогічних кадрів. Основна колективна форма методичної роботи в школі – 

тренерська рада, яка є органом створеним для вирішення основних питань 

діяльності закладу та визначення стратегічних напрямків роботи з кадрами, 

виходячи з нормативних документів  і аналізу роботи тренерського колективу.    

Для реалізації поставлених завдань були визначені основні напрямки 

методичної діяльності: 

- вдосконалення тренерської діяльності (надання організаційно-методичної 

допомоги тренерам в навчанні і вихованні дітей); 

- проведення інструктивно-методичних нарад щодо ведення тренерами –

викладачами робочої документації; 

- проведення індивідуальних консультацій   тренерам-викладачам, щодо 

планування навчальних планів, навчально-тренувальних занять, підготовки 

документації щодо підвищення кваліфікаційних категорій, оформлення 

протоколів  контрольних  та перевідних нормативів ; 

-   організація проведення спортивно-масових заходів. 

Згідно з вимогами Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-тренувального процесу в закладі  наявна документація з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, ведуться 

журнали вступних, первинних, цільових та позапланових інструктажів з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Налагоджена взаємодія між КДЮСШ та вчителям фізичної культури  

міста з питань організації спортивно - масової роботи, організації спартакіади 

школярів, проведення змагань, турнірів, естафет, організації суддівства.  

Протягом багатьох років в місті сформована система, яка стимулює 

працівників КДЮСШ та загальноосвітніх шкіл до спільного проведення 

спортивно-масової роботи. Адже якісно організовані змагання – це можливість  

зацікавити дітей до занять тим чи іншим видом спорту. 

Вихована робота з вихованцями проводиться планово та послідовно - це 

оволодіння нормами та правилами поведінки в спортивному залі та поза ним, 

формування почуття колективізму, дружби, честі; формування переконань про 

здоровий спосіб життя: бесіди  з профілактики шкідливих звичок , алкоголізму, 

тютюнопаління; виховання почуттів до   культури та надбань української нації: 

відвідування музеїв, виставок, видатних місць країни; формування національної 

свідомості - використання державної символіки, гімну та інше.  



Протягом року тренери-викладачі стежать за успішністю та поведінкою 

вихованців в ЗНЗ. Співпраця тренерів-викладачів з батьками відіграє важливу 

роль в розвитку вихованців.  Добре налагоджені взаємовідносини тренерів-

викладачів з батьками на всіх спортивних  відділеннях.  

Поза увагою не залишається і турбота про здоров’я вихованців. Протягом 

року і під час прийому учнів до школи діти проходять медичний огляд. До 

занять діти допускаються тільки з дозволу лікаря при наявності медичної 

довідки.  

КДЮСШ має свій сайт та сторінку в Facebook на якому висвітлюється 

новини школи, інформація щодо участі учнів у змаганнях, інформація для 

батьків, фінансування та інше.  

Протягом 2019 року вихованці Ніжинської КДЮСШ взяли  участь у 

майже 90 змаганнях різного рангу: міських, обласних, регіональних, 

Всеукраїнських та міжнародних, з них 29 офіційних (чемпіонати області, 

України, Європи, світу). 

За 2019 рік 5 учнів виконали норматив кандидату в майстри спорту: 

Заковряжин Ігор (бокс), Андрієць Нікіта, Савченко Данііл (дзюдо), Чистякова 

Наталія, Карлов Даниіл (боротьба самбо). 

  

№ Змагання Дата, місце Результат 

Бокс 

1 Чемпіонат Чернігівської 

області з боксу серед усіх 

вікових категорій 

29-31.01.2019р 

м.Чернігів 

I місце – Заковряжин Ігор, Кононов 

Станіслав, Ісаєнко Антон 

II місце – Кущ Даніїл, Бобиренко Андрій 

III місце – Вискірко Іван 

2 Зональний Чемпіонат 

України з боксу серед юнаків 

13-16.03.2019р. 

м.Суми 

III місце – Ісаєнко Антон 

3 Чемпіонат України з боксу 

серед молоді 

27.05-

30.05.2019, 

м.Дніпро 

V місце – Заковряжин Ігор 

4 Чемпіонат України з боксу 

серед школярів 2006-2007 

р.н. 

21-24.10.2019р. 

м.Бердянськ 

Ярина Максим-5м 

Велоспорт 

1 Чемпіонат Чернігівської 

області з велоспорту -шосе 

17-19.05.2019 р. 

м.Чернігів 

І місце – Підгайний Богдан у 

індивідуальній гонці на час, у парній та 

груповій гонках. 

І місце – Хоменко Ярослав у парній гонці 

ІІІ місце – Хоменко Ярослав у 

індивідуальній гонці на час та груповій 

гонці. 

Волейбол 

1 Чемпіонат області з 

волейболу серед дівчат 2003-

2004 р.н. 

10-11.03.2019р.  

м.Чернігів 

IV командне місце 

2 Чемпіонат Чернігівської 

області з волейболу серед 

юнаків 2007-2008 р.н. 

17-18.03.2019р. 

м.Чернігів 

III командне місце 

3 Чемпіонат Чернігівської 

області серед дівчат 2005-

2006 р.р.н. 

29-30.03.2019 р. 

Прилуки 

7 місце 



4 Чемпіонат Чернігівської 

області серед дівчат 2007р.н. 

та мол. 

06-07.04.2019р. 

м.Чернігів 

V командне місце 

5 Чемпіонат області з 

волейболу пляжного серед 

юнаків та дівчат 2004, 2006 

р.н. 

11-13.06.2019 р. 5 місце – Сушко Анастасія/Карпенко 

Каміла 

5 місце – Горовий Максим/Губар Данило 

Легка атлетика 

1 Чемпіонат Чернігівської 

області з легкої атлетики в 

приміщенні серед чоловіків і 

жінок, юнаків і дівчат 2002-

03 р. н., 2004-05 р.н. 

17.01.2019 р. 

м.Бровари 

I місце - Біленька Іванна, 

Численко Катерина – стрибки у довжину 

II місце - Парубець Максим -60 м з 

бар’єрами , Супрун Ольга (штовхання 

ядра), Андрущенко Олена (з бігу на 1000 

м.),Бицький Сергій ( стрибки у довжину) 

2 Чемпіонат України з легкої 

атлетики серед юнаків (2002 

р.н. та молодші)  у 

приміщенні 

28-30.01.2019 р 

.м.Суми 

19 місце (з 100 учасників) – Численко 

Катерина, 20 місце – Біленька Іванна 

3 Чемпіонат України серед 

ДЮСШ та СДЮШОР з 

двоборства у приміщенні 

серед юнаків 2004-2005 р.н. 

та мол. 

15-17.03.2019р. 

м.Київ 

III місце – Біленька Іванна 

4 Чемпіонат Чернігівської 

області з легкої атлетики 

серед ДЮСШ 

18-19.04.2019р. 

м.Чернігів 

Біленька Іванна - І місце - на дистанції 100 

м та у стрибках у довжину, ІІ місце - на 

дистанції 200 м. 

Пархоменко Владислав - І місце - на 

дистанції 110 з/б; ІІ місце - 400 з/б. 

Балабін Назар - І місце - стрибки у 

довжину. 

Численко Катерина - ІІ місце - стрибки у 

довжину, ІІ місце - потрійний стрибок. 

Парубець Максим - ІІ місце - на дистанції 

110 з/б. 

Чайка Андрій - ІІ місце - потрійний 

стрибок 

5 Відкритий чемпіонат області 

з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат 2006р.н та 

мол. 

25.04.2019р. 

м.Чернігів 

II місце – Бондар Світлана, Нещерет Лілія 

6 Чемпіонат Чернігівської 

області з легкої атлетики 

серед чоловіків, жінок та 

юнаків і дівчат 2002 р.н. 

20-21.05.2019 р. 

Чернігів 

Біленька Іванна - І місце біг на 100м 

І місце біг на 200 м. 

ІІІ місце стрибки у довжину. 

Численко Катерина – ІІ місце стрибки у 

довжину. 

ІІ місце потрійний стрибок. 

Парубець Максим – ІІ місце у стрибках у 

висоту, ІІІ місце 110 з/б 

Пархоменко Владислав – ІІ місце 110 з/б, І 

місце 400 з/б. 

7 Чемпіонат Чернігівської 

області з легкої атлетики в 

приміщенні серед чоловіків і 

жінок, юнаків і дівчат 2002-

06-07.06.2019 р. 

м.Чернігів 

І загальнокомандне місце 

І місце - Біленька Іванна – стрибки у 

довжину, Численко Катерина – потрійний 

стрибок, Пархоменко Владислав - біг на 



03 р. н., 2004р.н. і мол. 110м з бар’єрами, 

Парубець Максим – стрибки у висоту, 

Амукшина Аріна – біг 3000м, Пархоменко 

Владислав – біг на 400м з бар’єрами, 

Парубець Максим – біг на 110 м з 

бар’єрами, 

Литвиненко Максим – стрибок у довжину, 

Білобловська Вікторія – біг 800м, 

Андрущенко Олена – біг на 400м з 

бар’єрами. 

Естафета 4х100 дівчата (2002-03р.н.) 

Естафета 100х200х300х400 юнаки (2004 та 

мол.) 

Естафета 4х400 дівчата (2002-03р.н.) 

ІІ місце - Андрущенко Олена – біг на 100м 

з бар’єрами, Біленька Іванна – біг на 100м, 

Балабін Назар - стрибки у довжину, Мехед 

Крістіна - біг на 400м з бар’єрами, Коваль 

Дмітрій – біг на 400м з бар’єрами  

Біленька Іванна – біг на 100м 

ІІІ місце - Амукшина Аріна – біг 1500м, 

Парубець Максим – біг на 200м, Мехед 

Крістіна - біг на 100м з бар’єрами, Коваль 

Дмітрій – штовхання ядра. 

Естафета 100х200х300х400 дівчата (2004 

та мол. 

8 Чемпіонату України з легкої 

атлетики серед ДЮСШ та 

СДЮШОР серед юнаків 

(2004 р.н. та молодше)  

12-15.06.2019 р. 

Кропивницький 

Біленька Іванна – 13 місце (з 68 учасників) 

у бігу на 100 м та 15 місце (з 117 

учасників) у бігу на 200 м. 

 Відкритий командний кубок 

області з легкої атлетики 

серед чоловіків та жінок, 

юнаків та дівчат 2002р.н. та 

мол. 

03-04.10.2019р. 

м.Чернігів 

Численко Катерина-1м довж 

Численко Катерина-3м потр 

Біленька Іванна-3м 100м 

Біленька Іванна-2м довж 

Біленька Іванна-1м 300м 

Пархоменко Владислав-3м 110з/б 

Пархоменко Владислав-2м 300з/б 

Парубець Максим-1м 110з/б 

Парубець Максим-2м 300з/б 

Коваль Дмитрій-1м 300 з/б 

Дзюдо 
1 Чемпіонат Чернігівської 

області з дзюдо серед 

юніорів та юніорок до 21 

року (1999-2004р.н.) 

12-13.03.2019р. 

м.Чернігів 

І місце - Д'яченко Анастасія, Савченко 

Данііл, Нікіфоров Родіон  

ІІІ місце- Андрієць Нікіта. 

2 Чемпіонат Чернігівської 

області з дзюдо серед юнаків 

та дівчат до 16 років (2004-

2005 р.н.) 

02-03.04.2019р. 

м.Чернігів 

І місце Андрієць Нікіта  

ІІ місце - Гриценко Антон, Нікіфоров 

Родіон,  

ІІІ місце - Назаренко Дмитро, Давиденко 

Кирило  

3 Чемпіонат України з дзюдо 

до 16 років 

12-14.04.2019р. 

м.Львів 

ІІ місце – Андрієць Нікіта 

4 Чемпіонат Чернігівської 

області з дзюдо серед 

23-24.09.2019р. 

м.Чернігів 

Нікіфоров Родіон-1м 

Гриценко Антон-5м 



чоловіків та жінок (2004 

р.н.та старші) 

Назаренко Дмитро-2м 

Андрієць Нікіта-1м 

5 Відкритий Чемпіонат 

України з дзюдо серед 

молодших кадетів до 17 

років 

11-13.10.2019р. 

мУжгород 

Андрієць Нікіта -5м 

Самбо 
1 Чемпіонат України з 

боротьби самбо серед 

юніорів,юніорок,юнаків та 

дівчат старшого віку (IV 

ранг) 

31.01 - 

03.02.2019 

м.Херсон 

І місце – Чистякова Наталія у ваговій 

категорії до 75 кг, ІІ місце у ваговій 

категорії до 80 кг 

ІІІ місце – Карлов Даниіл у вагових 

категоріях до 87 кг та до 90 кг 

2 Чемпіонат Європи з 

боротьби самбо серед 

юніорів і юніорок, юнаків і 

дівчат 

11-18.04.2019р. 

м.Лімасол 

(Кіпр) 

І місце – Чистякова Наталія 

3 Чемпіонат Чернігівської 

області з боротьби самбо 

серед юнаків та дівчат 2005-

2007, 2008-2010 р.н. 

15.05.2019р. 

м.Ніжин 

 І місце - Гриценко Антон 

І місце - Худолій Максим 

І місце - Назаренко Дмитро 

І місце - Сатарі Жаклін 

І місце - Опанасенко Крістіна 

І місце - Гармаш Іван 

І місце - Єрманов Антон 

І місце - Овчарик Кіріл 

І місце - Кірєєв Нікіта 

І місце - Расковалов Фелікс 

І місце - Мельник Дарина 

ІІ місце - Петрух Валентин 

ІІ місце - Косяк Богдан 

ІІ місце - Шекера Максим 

ІІ місце - Солдатенко Андрій 

ІІ місце - Шаповалов Олексій 

ІІ місце - Литвиненко Єгор 

ІІ місце - Шайтанов Андрій 

ІІ місце - Шкуренко Мілана 

ІІІ місце - Телицький Іван 

ІІІ місце - Підгайний Іван 

ІІІ місце - Григорян Катерина 

ІІІ місце - Базар Богдан 

ІІІ місце - Бойко Дмитро 

ІІІ місце - Ікальчик Тарас 

ІІІ місце - Турчин Матвій 

ІІІ місце - Шведун Єгор 

ІІІ місце - Котенко Дмитро 

ІІІ місце - Крейтор Дар'я 

ІІІ місце - Тонконог Михайло 

4 Чемпіонат України з 

боротьби самбо серед юнаків 

та дівчат середнього віку 

30.05 – 

04.06.2019 

с.Кароліно-

Бугаз Одеської 

області 

ІІ місце - Григорян Катерина 

ІІІ місце - Опанасенко Крістіна 

ІІІ місце - Сатарі Жаклін 

 

5 Молодіжний Чемпіонат світу 

до 18 і до 20 років з самбо 

11-13.10.2019р. 

м.Ташкент 

(Узбекистан) 

Чистякова Наталія-1м 

 

 



 


