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ОПИСОВИМ ЗВІТ
Заставнівської ДЮСШ ФСТ „Колос” за 2018-2019 навчальний рік.
Заставнівська ДЮСШВФСТ«Колос»утворена 07.01.1993р.
Засновником спортивної школи є Чернівецька обласна організація ВФСТ
«Колос» АПК України та Заставнівська районна державна
адміністрація.

Заставнівська ДЮСШ має 5 відділень- легка атлетика, настільний
теніс, футбол, вільна боротьба, волейбол.
На даний час в спортивній школі працюють 11 тренерів-викладачів /із
них 2 штатні/. Всі тренери мають вищу освіту.
В ДЮСШ налічується 15 навчальних груп де займаються 231 учнів. Із
231 учнів на відділенні легкої атлетики - 12 учнів, настільного тенісу - 24
учнів, футболу - 52 учніві вільної боротьби- 12 учнів, волейбол-131 учнів.
Навчально-тренувальні заняття проводяться у спортивних залах
загально-освітніх навчальних закладів та на спортивних майданчиках
стадіонів сіл де культивуються ті чи інші види спорту , а саме:
- смт.Кострижівка -тренери Токарчук О.В,ПерепадяО.О.(н.теніс,футбол)
- с.Репужинці - тренер Шумський Ю.М. (н.теніс).
- с.Горошівці - тренер Кременецький І.В. (волейбол).
- с.Дорошівці - тренер Скибінська І.В. (волейбол).
- с.Звинячин - тренер Калинюк Ю.М. (футбол).
- с.Веренчанка - тренер Бурчинська Г.В. (легка атлетика).
- с.Баламутівка - тренер Онуфраш О.І. (волейбол).
- с.Товтри - тренер Тарабас І.С. (волейбол).
- м.Заставна - тренер Молдован В.М. (вільна боротьба).
- с.Ржавинці - тренер Верешко С.Г. (волейбол).
Весь навчально-тренувальний процес та спортивно-виховна робота
проводиться згідно планів роботи та навчальної програми. Програмою
визначається спрямованість діяльності ДЮСШ, а саме комплектування
навчальних груп, планування навчально-тренувальної роботи, організаційнометодичні завдання спортивної підготовки (переведення учнів з етапу

початкової підготовки до етапу попередньої базової підготовки, підготовка
спортсменів до вступу в ШВСМ, ЦОП, УОР).
Програма діяльності ДЮСШ розробляється тренерською радою та
затверджується засновником школи.

Заставнівська ДЮСШ фінансується з районного бюджету та з
Кострижівської ОТГ і Юрковецької ОТГ.
У 2018 році на заробітну плату працівникам ДЮСШ було виділено:
Районний бюджет - 211 тис.грн
Кострижівська ОТГ - 86 тис.грн
Юрковецька ОТГ - 91,8 тис.грн
Для участі у спортивно-масових заходах було виділено 6,00

тис.грн. А переважно учні внїзджали на змагання за кошти
батьків та спонсорів.
У 2019 році на заробітну плату працівникам ДЮСШ виділено:
Районний бюджет - 230,7 тис.грн
Кострижівська ОТГ - 70,5 тис.грн
Юрковецька ОТГ - 114,1 тис.грн
Для участі у спортивно-масових заходах виділено 20,00

тис.грн.
Учні Заставнівської ДЮСШ ВФСТ „Колос” у 2018-2019 навчальному
році приймали участь в різноманітних змаганнях та турнірах, а також в
районній спартакіаді школярів:
У березні 2018 року вихованці ДЮСШ «Колос» відділення легкої
атлетики прийняли участь в чемпіонаті Чернівецької області з
легкоатлетичного кросу (тренер Бурчинська Г.В.). Також у квітні брали
участь у змаганнях «Буковинська миля на призи спортивного клубу Гешко»
(тренер Токарчук О.В.)
28 травня 2018 року вихованці ДЮСШ «Колос» брали участь в
обласних змагань з волейболу серед юнаків (2000р.н. і молодші) ЧОО ВФСТ
«Колос» АПК України (3-місце; тренер Кременецький І.В.)
У травні 2018 року вихованці ДЮСШ «Колос» брали участь в
міжнародному турнірі з футболу серед юнаків (4 - місце; тренер Перепадя
О.О., Калинюк Ю.М., Шевчук А.Г.)
У жовтні 2018 року вихованці ДЮСШ «Колос» прийняли участь в
міжрегіональному турнірі, присвячений до дня Покрови в м. Залігцики
(3-місце; тренер Перепадя О.О.)

9 грудня 2018 року команда Заставнівської ДЮСШ «Колос» прийняла
участь в кубку з волейболу ЧТО ГО «ВФСТ»КОЛОС» серед дівчат 20022004р.н, (1-місце; тренер Скибінська І.В.)
15 грудня 2018 року вихованці ДЮСШ «Колос» прийняли участь в
міжрегіональному турнірі, присвячений до дня Святого Миколая в м.
Заліщики (2-місце; тренер Перепадя О.О.)
Також у грудні 2018 року вихованці відділення настільного тенісу брали
участь в міжрегіональному турнірі в м. Заліщики, присвячений Дню Св.
Миколая. (тренер Токарчук О.В.)
23-24 лютого 2019 року вихованці ДЮСШ «Колос» прийняли участь в
міжнародному турнірі з футзалу серед юнацьких команд на честь першого
космонавта України Л.Каденюка. (2-місце; тренери Онуфраш І.В.,
КалинюкЮ.М., Кременецький І.В..)

17 березня 2019 року Заставнівська ДЮСШ «Колос» прийняла участь в
обласному турнірі з шахів пам’яті М.І.Глухова. (2-місце командне, тренер
Кременецький І.В.)
У квітні 2019 року Заставнівська ДЮСШ «Колос» разом із районною
організацією ВФСТ «Колос» проведила традиційний турнір «Надія» серед
дівчат, де між собою боролися 7 кращих команд району. (Голова МО ТО
ВФСТ «Колос» Кременецький І.В., провідний фахівець Онуфраш І.В.,
директор ДЮСШ «Колос» Калинюк Ю.М., тренери ДЮСШ «Колос»
Скибінська І.В., Верешко С.Г., Онуфраш О.І., Тарабас І.С.,)
Також команда Заставнівської ДЮСШ «Колос» прийняла участь у
Чернівецькій обласній волейбольній лізі серед дівчат, який проходив у З
етапи цілий навчальний рік, 1 етап (груповий етап) куди ввійшли
Кельмінці, Новоселиця, Герца та Заставна, де команда нашого району
впевнено вийшла із групи., 2 етап (півфінальна частина), у якій змагалися
представники Сторожинця, Сокирян та Заставни, і цей бар’єр наша команда
подолала досить успішно., З етап (фінальна частина) куди увійшли
найсильціші волейболістки із Чернівців, Путили, Сторожинця та Заставни.
Згідно із жеребкуванням доля наших дівчат звела із лідером чемпіонату командою із Чернівців, якій і поступилась з рахунком 1:2. У зустрічі за
«бронзові нагороди впевнено перемогли спортсменів із Путили - 2:0.
(3-місце; тренер Скибінська І.В. Верешко С.Г.)
22 травня 2019 року Заставнівська ДЮСШ «Колос» проводила
міжрегіональний турнір, присвячений до дня Миколая в смт. Кострижівка.
(1-місце Кадубівці, 2-місце Кострижівка, 3-місце Заліщики; тренери
Перепадя О.О., Калинюк Ю.М.)

26 травня 2019 року команда Заставнівської
ДЮСШ «Колос»
прийняла участь в кубку з волейболу ЧТО ГО «ВФСТ»КОЛОС» серед
ДЮСШ, дівчата 2005-2006р.н, (2-місце; тренер Верешко С.Г.)
02 червня 2019 року вихованці ДЮСШ «Колос» брали участь в
міжнародному турнірі з футболу серед юнаків (3-місце; тренери
Кременецький І.В., Калинюк Ю.М.,)
Протягом всього навчального року проводяться
товариські зустрічі між вихованцями ДЮСШ «Колос».

різноманітні

Педагогічний колектив школи надалі удосконалює свою роботу,
направлену на планомірний хід навчально-тренувального процесу та
виховної роботи, впроваджує найбільш ефективні форми і методи навчання, з
урахуванням вікових особливостей розвитку організму, що дає змогу
підвищувати рівень майстерності спортсменів.

Директор Заставнівської ДЮСШ
ВФСТ «Колос»

Калинюк Ю.М.

