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Місце спорту в нашому житті 
 

Без руху жити не просто складно, а практично неможливо. 
Спорт сьогодні є невід'ємною частиною нашого життя. 



  Правильне харчування і спорт –  основа здоров'я, сили і краси.   

+ 

Місце спорту в нашому житті 
 



 Спорт має дивовижні властивості: об'єднує людей, знайомить їх між 
собою, зміцнює здоров'я, характер і  розумові здібності людей, 
розвиває в них швидкість, спритність, реакцію, координацію, 

витривалість, терпіння і силу. Спорт робить людей більш стійкими до 
негативних факторів зовнішнього середовища, та приносить масу 

позитивних емоцій, які можна відчути при перемозі улюбленої 
команди або при досягненні людиною якогось результату в ньому. 

Місце спорту в нашому житті 
 



Основні чинники розвитку фізичної 
культури та масового спорту  

 

 

 фізкультурно-оздоровча  діяльність у 
навчально-виховній сфері 

 

 фізкультурно-оздоровча діяльність у 
соціально-побутовій сфері 

 

 матеріально-технічне забезпечення  

 

 інформаційне забезпечення 

 



Статистичні дані  
щодо діяльності ДЮСШ 

 Підпорядкування 2013  2014 

К-сть 
ДЮСШ 

К-сть 
вихованців 

К-сть 
ДЮСШ 

К-сть 
вихованців 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

56 24154 56 26015 

МОН України 2 492 0 0 

ФСТ «Україна» 19 7221 19 7134 

ФСТ «Спартак» 6 2069 6 1873 

КМР Профспілок 5 1504 5 1633 

Управління ПЗЗ 1 56 1 52 

Приватні ДЮСШ 5 881 3 484 

Всього 94 36377 90 37191 
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Фінансування ДЮСШ комунальної 
власності м. Києва 

Рішенням Київради у 2014 році відкрито ДЮСШ 
«Юніор спорт», у 2015 році  - дві ДЮСШ для 

інвалідів «Шанс» та «Метеор»  



Мережа  загальноосвітніх  навчальних  
закладів м. Киева 

Мережа  загальноосвітніх  навчальних  закладів  (далі  ЗНЗ)  міста  Києва  в 
основному задовольняє освітні потреби мешканців столиці і складає станом на 

25 травня 2015 року 510 закладів різного типу та форм власності, з них 450  –

комунальних. Серед загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми 
власності 33 ліцеї, 46 гімназій, 144 спеціалізовані школи, 7 навчально-виховних 
комплексів, 54 школи дитячих-садка, 11 вечірніх (змінних) шкіл, 26 інтернатів  

(з них, 17 спеціальних), 12 початкових шкіл та 117 шкіл І-ІІІ ступенів. 



Кількість учнів в ЗНЗ м. Києва (тис.) 

Починаючи з 2011-2012 
навчального року відбувається 

поступове збільшення школярів. 
Так, у 2014-2015 навчальному році 

кількість учнів, у порівнянні з 
2011-2012 навчальним роком, 
збільшилась на 24392 учні, що 

складає 11 %. Це обумовлено 
змінами в демографічній ситуації 
країни, збільшення дітей в ЗНЗ м. 

Києва з Київської області та 
прибуттям до столиці учнів з АР 

Крим і мешканців східних 
регіонів України.  



Висновки  

2015р. % 

Школи 510 

Тренери 1081 

Діти, що відвідують 
школи 

254 500 100% 
 

Діти, що займаються 
спортом в ДЮСШ 

37191 
 

14,7% 

К-сть ДЮСШ 
 

56 10% 
 

К-сть видів спорту 
ДЮСШ 
 

63 

Лише біля 15% дітей, що навчаються в ЗНЗ, відвідують спортивні секції 



Причини, що перешкоджають молоді 
масовому заняттю спортом 

 Нераціональне використання спортивних споруд та залів ЗНЗ  
     приводить їх до занедбаного стану 
 
 Заняття спортом коштує забагато 

 
 Некваліфіковані тренери 

 
 Незадовільний стан та комплектування матеріально-технічних баз 

 
 Непрозорість відносин між батьками-адмінистрацією ЗНЗ-тренерами 
 
 Далека відстань спортивних шкіл від місць проживання 

 
 Відсутність коштів у батьків на участь у змаганнях та зборах їх дітей 

 
 Відсутність залів ДЮСШ з постійним місцем діслокації 

 



Шляхи вирішення 

Використання спорт інфраструктури загальноосвітніх 
шкіл відділеннями ДЮСШ в позаурочний час 



Шляхи вирішення 

Створення спортивних баз для ДЮСШ по відділенням 
пропорційно по районам міста на основі загальноосвітніх 

шкіл міста 

Цільові групи: ДЮСШ, федерації спорту, школярі, батьки 



Соціальні ефекти проекта 

Залучення до занять спортом максимальної кількості школярів та 

їх батьків 

Популярізація спортивного способу життя! 



Соціальні ефекти проекта 

Якісне залучення школярів до заняття спортом 
стимулюватиме розвиток массового спорту, 

оліпійськіх та неолімпіиськіх видів спорту в місті 
Києві 



Соціальні ефекти проекта 

Кваліфікація тренерів, які тренують дітей у залах 
повинна бути підтвердженою!!! 

 
 
 
 
 
 

Усі тренери ДЮСШ мають підтверджену кваліфікацію та 
проходять обов'язкову переатестацію 1 раз в 4 роки, 

на відміну від громадян, які домовляються про оренду залів з 
адміністрацією шкіл і тренують дітей. 

Підвищення рівня довіри до тренерів ДЮСШ з боку батьків, 
призведе до більш високої відвідуваності спортивних секцій. 

Бо саме кваліфікований спеціаліст, зі знанням дитячої 
психології, зможе виховати у дитини любов до спорту і 

зробити його чемпіоном. 
 

Який тренер нам потрібен? 



Соціальні ефекти проекта 

Унеможливлює корупційну складову 

Позбавлення «тіньової оренди» спортивних залів ЗНЗ:  
Час оренди зала коштує 150 грн. 

Позаурочний час триває 5 годин з 15-20 години. 
25 днів у місяць(включно суботи) 

500 ЗНЗ Києва 

150 х 5 х 25 х 500 = 9 375 000 грн/місяць ! 
 

9375000 х 9 місяців навчального року =  

84 375 000 грн. 

Де ці кошти? 



Соціальні ефекти проекта 

Унеможливлює корупційну складову 

А в цей час тренери-викладачі ДЮСШ вимушені  шукати для 
організації тренувального процесу підвальні приміщення житлових 
будинків. 
 
Це створює негативне відношення батьків до влади. Бо ці приміщення 
за своїми технічними та санітарними умовами  не можуть 
задовольнити потребу дітей у повноцінному занятті обраним видом 
спорту. 
 
Про досягнення високих спортивних результатів річ зовсім не йде!  



Соціальні ефекти проекта 

Унеможливлює корупційну складову 

Прозорі 
відносини 

Батьки 

Федерації 
спорта 

Адміністрація 

школи 

Тренера- 

Викладачі 

ДЮСШ 



Можливість утримувати в належному стані та проводити 
ремонт спортивних баз за рахунок коштів ЗОШ та ДЮСШ 

 

Соціальні ефекти проекта 

 Можливість покращувати матеріальну базу ЗОШ 



Соціальні ефекти проекта 

Більшість пришкільних спортивних майданчиків і  
мультифункціональних міністадионов зараз перебувають 

 у занедбаному стані, так як на них проводяться тільки уроки 
фізкультури у весняно-літній період року, і адміністрація школи 

витрачає гроші на утримання і ремонт більш пріоритетних об'єктів, 
 а повний потенціал майданчиків так і залишається нерозкритим. 

Навряд такий стан викличе 
бажання  у дитини прийти на 

майданчик для занять спортом у 
позаурочний час! 

Школа 282, пришкільний майданчик вул. Закревського 



Можливість оптимально використовувати спортивну 
інфраструктуру загальноосвітніх шкіл 

Соціальні ефекти проекта 

Реконструкція ДЮСШ Фізично-Оздоровчий комплекс 

Дитячо-юнацько спортивна школа з кікбоксінгу (вул. Райдужна, 33-а) 



Створить зручні та комфортні умови для мешканців кожного 
району для занять физичною культурою 

та спортом 

Соціальні ефекти проекта 

Обладнані спортивні зали, басейни та майданчики. 
Своєчасний ремонт приміщень. 

Знаходження недалеко від місць проживання, а не в іншому районі міста. 
Оновлення спортивного инвентарю та формі за рахунок міського бюджета. 

Кваліфіковані кадри – тренери ДЮСШ. 
Перспектива професійного зростання у спорті. 

 



Надасть можливість систематизувати розвиток видів спорту 
 за принципом по-районної сітки відділень 

Соціальні ефекти проекта 

Надасть 
можливість 

спеціалізувати 
розвиток 

окремого виду 
спорту. 

 
Одна школа 

- 
1 вид спорту 



Надасть можливість систематизувати розвиток видів спорту 
 за принципом по-районної сітки відділень 

Соціальні ефекти проекта 

Дані Кількість 

Школи Києва 510 

Види спорту 63 

К-ть тренерів-вихователів 
ДЮСШ 

1081 



Надасть можливість систематизувати розвиток видів спорту 
 за принципом по-районної сітки відділень 

Соціальні ефекти проекта 

Райони Кількість 
людей 

Кількість 
шкіл 

Види 
спорту* 

Голосіївський 232,9 тис. 43 1-2 

Дарницький 316,8 тис. 50 1-2 

Деснянський 359,5 тис. 62 1-2 

Дніпровський 346,5 тис. 62 1-2 

Оболонський 315,8 тис. 51 1-2 

Печерський 141,4 тис. 28 1-2 

Подільский 192,2 тис. 40 1-2 

Святошинський 336,0 тис. 57 1-2 

Солом`янський 343,8 тис. 56 1-2 

Шевченківський 229,0 тис. 50 1-2 

*в залежності від кількості спортивних залів, що є у школі, якщо у школі 1 зал  - то 1 вид спорту, 
 якщо 2 зали – доречно  впровадити 2 види спорту.  



Соціальні ефекти проекта 
               Спеціалізація, одна школа - 1 вид спорту 
                                  надасть можливість: 
 
 Залучити в 3 рази більше учнів шкіл до занять спортом 

 
 Проводити першості шкіл, районні/міські змагання між 

школами за окремими видами спорту, утворення шкільних 
команд  
 

 Проводити селекцію серед учнів 
 

 Професійного підходу для зрощування майбутніх чемпіонів 
 

 Робота від 3 до 5 кваліфікованих фахівців даного виду спорту 
від ДЮСШ на одному місці 

 
 Залучати батьківські кошти на ремонт та утримання 

спортивних залів та майданчиків  
 

 Залучати на ремонт спонсорські гроші меценатів та 
благодійних фондів 
 

 Залучати спонсорську допомогу від федерацій спорту 
 
 
 



Соціальні ефекти проекта 

               Спеціалізація, одна школа - 1 вид спорту 
                               

 
 



Соціальні ефекти проекта 

Створить умови для формування здорового та патриотичного 
способу життя в кожному мікрорайоні міста Києва. 

 



Соціальні ефекти проекта 

Економія державних коштів: 

 Знишення «тіньової аренди» 80 000 000 грн на ремонти та 
обладнання, а не у прорву. 
 

 Контроль з боку адміністрації та за самою адміністрацією по 
расходу коштів на спорт. 
 

 Залучення спонсорської допомоги від федерацій спорту,від 
небайдужих батьків, благодійних фондів і меценатів. 
 

 Контроль за З/П тренерів, шляхом контролю за 
відвідуванням спортивних секцій. 
 

 Вилучення мертвих душ, як серед тренерів, так і серед учнів, 
що відвідують секції. 
 

 Перелокація коштів, які витрачає ДЮСШ на аренду 
приміщень (10 000 000 грн)для тренування спортсменів, на 
ремонт у спортзалах шкіл та закупівлю необхідного 
спортивного інвентарю. 

 
 



Формування у 
молодого 
покоління 
активної  

життєвої позиції. 

Вирощування 
справжніх 

спортсменів-
патріотів своєї 

країни. 

Забезпечення доступності до 
занять фізичною культурою та 
спортом усіх категорій дітей та 

молоді столиці, збільшення 
кількості дітей, що регулярно 

займаються спортом. 

Удосконалення 
управління 

діяльності по 
розвитку дитячо - 
юнацького спорту. 

Унеможливливити 
корупційну 
складову –  

«тіньова оренда» та 
iнше  

Надати молоді все необхідне 
для успішного зростання на 
ниві спорту - матеріально-

технічні бази, новій сучасний 
спортивний інвентар, 

спортивні формі та 
обладнання 

Якого результату прагнемо?! 



Яким буде майбутнє наших дітей 
- 

залежить тільки від нас! 

Дякую за увагу! 

або 


