
Інформаційно-аналітичні матеріали про підсумки діяльності спортивних 

шкіл системи освіти Київської області за 2019 рік 

 

Станом на 31 грудня 2019 року в системі освіти області функціонує 

29 спортивних шкіл (у 2017, 2018 роках – 31 спортивна школа).  

У 2019 році, згідно рішень органів місцевого самоврядування, дві дитячо-

юнацькі спортивні школи (далі – ДЮСШ) (м. Бучі та Згурівського району) були 

передані районним (міським) управлінням фізичної культури і спорту. 

Дитячо-юнацькі спортивні школи (далі – ДЮСШ) системи освіти області 

мають наступні категорії: першу – ДЮСШ №1, №2 м. Біла Церква, міст Бориспіль 

та Бровари, другу – Богуславська, Васильківська, Вишгородська, Миронівська, 

Рокитнянська, Яготинська районні ДЮСШ та ДЮСШ міст Ірпінь, Фастів). Інші 

школи категорій не мають. 

У ДЮСШ системи освіти області протягом року займалися та 

вдосконалювали свою спортивну майстерність 13331  вихованець що на 821 

менше, ніж у 2018 році (у 2018 році – 14152, у 2017 році – 14236)  

У даних позашкільних закладах у звітному році функціонувало 1045 (1127 у 

2018 р., 1106 у 2017 р.,) навчальних груп що на 82 менше, ніж у 2018 році, з них: 

597 груп початкової підготовки чисельністю 8249 вихованців, що на 58 груп та 

704 особи менше (у 2018 р. відповідно 655 груп та 8953 вихованці, у 2017 р. 

відповідно 646 груп та 9072 вихованців;), 432 групи попередньої базової 

підготовки чисельністю 4976 вихованців, що на 22 групи та 107 осіб менше (у 

2018 р. відповідно 454 групи – 5083 вихованці), 15 груп спеціальної базової 

підготовки чисельністю 104 спортсмени, що на 2 групи та 9 осіб менше (у 2018 р. 

відповідно 17 груп – 113 вихованців), 1 група підготовки до вищих досягнень 

чисельністю 2 спортсмени (у 2018 р. відповідно 1 група  – 3 спортсмени). Заняття 

проводяться у 183 (197 – в 2018 р., 189 – в 2017 р.) відділеннях з 42 (42 – в 2018 р., 

39 – в 2017 р.) видів спорту, що менше на 14 відділень.  

У 2019 році відкрились 8 нових відділень з видів спорту, зокрема:  

– у Білоцерківській районній ДЮСШ – відділення баскетболу та тенісу 

настільного;  

– у Обухівській районній ДЮСШ – відділення баскетболу та волейболу;  

– у Переяслав-Хмельницькій районній ДЮСШ – відділення спортивного 

туризму та гирьового спорту; 

– ДЮСШ м. Обухів – відділення карате JKS; 

– ДЮСШ м. Бориспіль – відділення армспорту. 

Навчально-тренувальну роботу в закладах проводить 451 тренер-викладач 

(у 2018 р. – 479, у 2017 р. – 478).  

Із загальної кількості тренерів – 256 штатних (56,8 % від загальної кількості 

тренерів), з яких 206 (80,5 % від кількості штатних тренерів) мають вищу освіту за 

спеціальністю "фізична культура і спорт", в той же час, 28 тренерів (10,9%) мають 

вищу кваліфікаційну категорію, 38 (14,8%) – першу кваліфікаційну категорію, 

51 тренерів (19,9%) – другу кваліфікаційну категорію.  

У 2018 році з 284 штатних (59,3% від загальної кількості тренерів), з яких 

241 (84,9% від кількості штатних тренерів) мають вищу освіту за спеціальністю 



"фізична культура і спорт", в той же час, 30 тренерів (10,6%) мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 33 (11,6%) – першу кваліфікаційну категорію, 

46 тренерів (16,2%) – другу кваліфікаційну категорію. 

У 2017 році з 272 штатних (56,9% від загальної кількості тренерів), з яких 

232 (85,3% від кількості штатних тренерів) мали вищу освіту за спеціальністю 

"фізична культура і спорт", в той же час, 30 тренерів (11,1%) мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 36 (13,3%) – першу кваліфікаційну категорію, 54 

тренерів (20%) – другу кваліфікаційну категорію. 

З 256 штатних тренерів з вихованцями шкіл  працює – 37 тренерів віком до 

30 років, з них 12 жінок, від 30 до 60 років – 179, з них 62 жінки, від 60 років та 

старших – 40, з них 14 жінок. 

У 2018, 2019 роках курси підвищення кваліфікації пройшли 36 тренерів-

викладачів з 18 видів спорту (в Національний університет фізичного виховання і 

спорту України, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана 

Боберського, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Управління фізичної культури і спорту Київської 

обласної державної адміністрації). 

Медичне забезпечення вихованців ДЮСШ здійснюють обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер та його філія у м. Біла Церква. 4 ДЮСШ мають 5 

спеціальних медичних кабінетів (Володарська, Києво-Святошинська, №1  м. Біла 

Церква (2 кабінети), м. Бориспіль), 13 ДЮСШ мають 14 пристосованих медичних 

кабінети (Баришівська, Білоцерківська, Васильківська,  Вишгородська, Сквирська, 

Яготинська районні, ДЮСШ №2 м. Біла Церква (2 кабінети) та ДЮСШ міст 

Березань, Бровари, Ірпінь, Обухів, Фастів). Загалом у ДЮСШ  працює  33 

медичних працівників (1 штатний лікар та 6 сумісників, 20 штатних медсестер та 

6 сумісників). 9 ДЮСШ не мають власної медичної служби і користуються 

послугами територіальних медичних закладів. 

Разом з тим, проблемним питанням залишається відсутність спортивних 

лікарів на місцях, що значно ускладнює, а інколи і унеможливлює, здійснення 

змагального процесу закладом на місцевому, обласному та всеукраїнському 

рівнях. 

Навчально-спортивна робота в ДЮСШ області здійснюється згідно з 

Положенням та навчальними програмами з видів спорту. Тренувальний процес з 

вихованцями шкіл проводиться на 60 основних власних спортивних спорудах та 

приміщеннях та 174 орендованих. 

Відсутні власні спортивні споруди в 10 ДЮСШ області (Білоцерківській, 

Бородянській, Васильківській, Кагарлицькій, Обухівській, Переяслав-

Хмельницькій, Тетіївській, ДЮСШ міст Васильків, Ржищів та Пісківської ОТГ).  

Фінансування ДЮСШ системи освіти області проводиться через районні та 

міські органи освіти. Зокрема, загальна сума фінансування ДЮСШ з місцевих 

бюджетів у 2019 році склала 76 млн 875,9 тис. грн (у 2018 р. – 75 млн 130,7 тис. 

грн); у тому числі 49 млн 141 тис. грн на заробітну плату і 3 млн 226,7 тис. грн на 

навчально-спортивну роботу (у 2018 р. відповідно 44 млн 433,2 тис. грн та 

3 млн 66,2 тис. грн). 



У 2019 році спортивними школами системи освіти на навчально-спортивну 

роботу на одного учня було витрачено 242 грн (у 2018 р. - 216,7 грн). 

Зокрема, в розрізі території, найбільш забезпеченими були ДЮСШ: м. Біла 

Церква № 1 (547,1 тис. грн), м. Бровари (455 тис. грн), Борисполя (393 тис. грн), 

м. Ірпеня (331,4 тис. грн), м. Біла Церква № 2 (255,9 тис. грн), Миронівська (253,8 

тис. грн), м. Фастова (250 тис. грн). 

Разом з тим, 8 ДЮСШ (Вишгородська, Володарська, Макарівська, 

Обухівська, Тетіївська, Яготинська районні, м. Березань, м. Ржищева) протягом 

звітного року кошти на навчально-спортивну роботу з місцевого бюджету не 

виділялись. 

Спортивні школи проводять в області значну роботу по залученню дітей та 

юнацтва до активних занять фізичною культурою і спортом та підготовки 

спортивного резерву. Так, за минулий рік спортивними школами підготовлено: 

11 майстрів спорту України, 54 кандидати у майстри спорту, з них 13 дівчат, 279 

спортсмени І спортивного розряду, з них 59 дівчат, 3277 спортсменів масових 

розрядів (у 2018 році відповідно 1 МС України міжнародного класу, 8 МС 

України, 51 КМС, 92 спортсмени першорозрядників та 4035 спортсмени масових 

розрядів). 

У 2019 році присвоєно найвищі спортивні звання: 11 майстрів спорту 

України (Кузько Володимир – плавання, Корнійчук Єгор, Зубов Ілля – гімнастика 

спортивна ДЮСШ № 1 м. Біла Церква, Корчовий Артем – дзюдо ДЮСШ 

м. Васильків, Куцан Дмитро – спортивне орієнтування, Молодець Андрій – 

тхеквондо ВТФ ДЮСШ м. Ірпінь, Негода Олег, Ретинський Єгор, Монаков 

Артем, Латишева Поліна – плавання, Турченко Ігор – гандбол ДЮСШ м. 

Бровари). 

54 спортсмени ДЮСШ входять до складу збірних команд України (62 у 

2018 р.) з 11 видів спорту: 20 спортсменів Ірпінської ДЮСШ (7 – спортивне 

орієнтування, 3 – тхеквондо ВТФ, 6 – регбі, 4 – бокс), 12 вихованців 

Бориспільської ДЮСШ (4 – пауерліфтинг, 8 – хокей на траві), 11 вихованців 

ДЮСШ м. Бровари (4 – плавання, 7 – хортинг), 4 вихованці ДЮСШ м. Обухів (2 – 

вільна боротьба, 2 – веслування на байдарках і каное), 3 вихованці Києво-

Святошинської районної ДЮСШ (дзюдо), 2 вихованці Вишгородської районної 

ДЮСШ (плавання), 1 – Васильківської ДЮСШ (дзюдо), 1 – Бородянської 

районної ДЮСШ (боротьба вільна). 

У 2017-2018 н.р. – 52 вихованці ДЮСШ передано на навчання до 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, у 2018-2019 н.р. – 65 

вихованців ДЮСШ, у 2019-2020 н.р. – 34 вихованці системи освіти області 

(КЗКОР «Київський обласний ліцей – інтернат фізичної культури», КВНЗКОР 

"Броварське вище училище фізичної культури", СДЮШОР ЗТР, Школа вищої 

спортивної майстерності м. Київ, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, 

Ліцей спортивного профілю м.Ужгород). 

Через відсутність належних коштів у школах, залишається гострою 

проблема організації навчального процесу та оздоровлення дітей в літній період, 

але прослідковується тенденція до покращення. У 2019 році 1922 юних 

спортсменів, що складає 14,4 % від загальної кількості вихованців ДЮСШ, було 



оздоровлено в літній період у спортивних таборах (у 2018 р. – 1496 вихованців, 

що складало 10,6 %). 

В звітному році  було навчено плаванню 2975 вихованців ДЮСШ (згідно 

«Навчальної програми з плавання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких  шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 

спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву Затверджена 

міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту 2007 року», Навчальної 

програми для ДЮСШ з веслування на байдарках та каное та веслувального 

слалома, місцевих програм «Розвитку фізичної культури та спорту», навчання 

дітей плаванню, наказів місцевих органів управління освітою, наказів ДЮСШ). 


