
ДЮСШ
Шевченківського

району



Вул.
Мережа

Дитячо-юнацька спортивна 

школа № 20

вул. Стрітинська 11

Директор – Коваль Ігор Петрович

Майстер спорту України із дзюдо

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

школа олімпійського резерву № 6

вул. Туполєва 26А

Директор – Шкарніков Сергій Миколайович

заслужений працівник фізичної культури та спорту, 

Відмінник освіти України, Відмінник столичної освіти, 

Майстер спорту

Дитячо-юнацька спортивна 

школа № 24

вул. Д. Щербаківського 61-Г

Директор – Чехов Ігор Валентинович

Заслужений тренер України Вищої категорії, 

Майстер спорту України з таеквондо (ІТФ),

нагороджений подякою РУО, подякою ШРДА, подякою

ДМС КМР, подяка Київського міського голови

Дитячо-юнацька спортивна 

школа № 7

Директор – Білоконєв Максим Олександрович

тренер вищої категорії з футболу, арбітр з футболу 

ДЮФЛ

нагороджений подякою РУО, подякою ШРДА, 

подякою ДОНу

вул. Прорізна 19А

Автор Навчальної програми «Легка атлетика для Дитячо

-юнацьких спортивних шкіл, Спеціалізованих 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, 

Шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих н

авчальних закладів спортивного профілю»



Мета ДЮСШ
► виховання у дітей та юнацтва засад здорового способу життя, свідомого ставлення до свого

здоров‘я

► розвиток здібностей вихованців в обраних видах спорту, визначених пріоритетними в Україні

► сприяння гармонічному розвитку особистості, фізичної підготовки, зміцненню здоров'я засобами

фізичної культури і спорту

► забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, самореалізації,

набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

► залучення дітей, підлітків і молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом

► підготовка спортсменів-членів, кандидатів спортивного резерву до збірних команд міста, області

та України

► виявлення і підтримка юних талантів та обдарувань, розвиток їх здібностей у обраному виді

спорту та досягнення високих спортивних результатів

► проведення навчально-тренувальної, спортивної і організаційно-масової роботи



Кількість відділень/вихованців

4

42 
відділення

43 
відділення

42 
відділення

325
вихованців

336
вихованців

СДЮШОР № 6



Кількість відділень/вихованців

5

5 
відділень

5 
відділень

5 
відділень

368
вихованців

376
вихованців

ДЮСШ № 7
354

вихованця



Кількість відділень/вихованців

6

64
відділення

66 
відділень

53 
відділення

626
вихованців

687
вихованців

ДЮСШ № 20
496

вихованців



Кількість відділень/вихованців

7

62
відділення

57 
відділень

58 
відділень

702
вихованця

714
вихованців

ДЮСШ № 24
670

вихованців



Пріоритетні напрямки спорту України
наказ Міністерства молоді та спорту «Про затвердження командних ігрових видів 

спорту на 2017-2020 роки» від 14.03.2017 №1036

Баскетбол

Волейбол

Гандбол

Футбол

І категорія пріоритетності ІІ категорія пріоритетності

Бейсбол

Регбі-7

Пляжний волейбол

Софтбол

ІІІ категорія пріоритетності

Водне поло

Хокей на траві

в ДЮСШ Шевченківського району розвиваємо ці напрямки через 

секції олімпійського та неолімпійського видів спорту



Пріоритетні напрямки спорту України

І категорія пріоритетності ІІІ категорія пріоритетності

в ДЮСШ Шевченківського району розвиваємо ці напрямки через 

секції олімпійського та неолімпійського видів спорту

наказ Міністерства молоді та спорту «Про пріоритетність літніх олімпійських видів 

спорту на 2017-2020 роки» від 14.12.2016 №4656 

ІІ категорія пріоритетності

Бокс 

Боротьба вільна

Боротьбі греко-римська

Важка атлетика

Велоспорт

Веслування академічне/байдарки/каное

Гімнастика спортивна/художня

Дзюдо

Легка атлетика

Плавання /плавання синхронне

Стрільба з лука / стрільба кульова

Стрибки у воду 

Сучасне п'ятиборство

Теніс

Фехтування 

Стрільба стендова

Теніс настільний
Бадмінтон 

Веслувальний слалом

Вітрильний спорт

Гольф 

Кінний спорт 

Стрибки на батуті

Триатлон

Тхеквондо (ВТФ)



Види спорту та секції ДЮСШ 

10

СДЮШОР № 6 Легка атлетика 

 відділення спринту, бар'єрного бігу, багатоборства

 бігу на витривалість, спортивної ходьби

 стрибків (стрибки у висоту, довжину, потрійним, з жердиною)

 метань (ядро, диск, спис)

ДЮСШ № 7  відділення веслування на байдарці та каное 

 тенісу

 тенісу настільного 

 велоспорту 

 футболу 

ДЮСШ № 20  відділення спортивної акробатики

 гімнастики спортивної

 гімнастики художньої 

ДЮСШ № 24  відділення регбі 

 футболу 

 боротьби на поясах Алиш

 української боротьби на поясах

 кікбоксингу (WAKO)

 таеквондо (ІТФ)



 З 2021 року новий вид спорту: настільний теніс та  фехтування



Олімпійські види спорту ДЮСШ 

Шевченківського району 

 Легка атлетика

 Веслування на каное та байдарках

 Футбол

 Теніс

 Настільний теніс

 Велоспорт

 Гімнастика художня

 Гімнастика спортивна

Неолімпійські види спорту ДЮСШ 

Шевченківського району 

 Регбі

 Спортивна акробатика

 Боротьба на поясах Алиш

 Кікбоксинг WAKO

 Таеквондо (ІТФ)

 Українська боротьба на поясах



Сучасний простір 

спортивної галузі  

Всі ДЮСШ є 

суб'єктами 

господарської 

діяльності 
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СДЮШОР № 6 

Стало Було
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ДЮСШ № 7 

Стало Було

Демонтовано та встановлено

36 нових будиночків
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СДЮШОР № 7 
Ремонт душової та туалетів

на спортивній базі
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ДЮСШ № 7 
Поточний ремонт спортивної зали



17

ДЮСШ № 24 

Стало Було



Досягнення 
вихованців ДЮСШ



Досягнення вихованців 

ДЮСШ

Міські змагання Всеукраїнські змагання
Міжнародні змагання

(Чемпіонат Європи, Кубок Світу, 

Чемпіонат Світу)

І-м ІІ-м ІІІ-м І-м ІІ-м ІІІ-м І-м ІІ-м ІІІ-м

2018 375 313 318 80 79 79 12 14 26

2019 408 338 339 149 102 113 32 22 20

2020* 219 145 125 50 46 40 1 - -



Змагання з 

дитячої легкої

атлетики IAAF

(Кубок голови

Шевченківського

району)



Змагання з 

кікбоксингу 

WAKO 

та таеквондо

ІТФ



Спортивна / 

художня 

гімнастика, 

спортивна 

акробатика



Великий

та

настільний 

теніс



Веслування 

на каное

та 

байдарках



Велосипедний 

спорт

Відділення було відкрито 1 вересня 2017 року

після реконструкції велотреку



designed by TinyPPT.com

Навчально-тренувальні збори з різних видів 

спорту

Використання 

баз ДЮСШ

Дитяча легка атлетика

Всеукраїнські змагання

“Kyiv Athletic Festival”,

Кубок голови Шевченківського 

району 

«Дитяча легка атлетика»

Велотрек

Міжнародні матчеві зустрічі, 

чемпіонати 

(району, міста, України)

Фінал змагань 

національного відбору 

учасників збірної команди 

України 

Ігри нескорених

(Invictus Games)

Проведення уроків фізичної 

культури закладами загальної 

середньої освіти «Перші кроки»

змагання серед вихованців закладів 

дошкільної освіти 


