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Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» про проведену роботу у 2020 році 

 

Трускавецький ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ», як позашкільний навчальний заклад відділу 

освіти Трускавецької міської ради, проваджує освітню діяльність за оздоровчими та 

фізкультурно-спортивними напрямами. 

 

У 47 групах займається 700 вихованців з таких видів спорту: плавання, баскетбол 

(хлопці), волейбол (дівчата), теніс, бокс, вільна боротьба, бадмінтон та футбол. 

Діяльність позашкільного закладу спрямована на залучення якомога більшої кількості 

дітей до активної рухової діяльності, систематичних  занять видами спорту,  підготовку 

юних спортсменів до участі у змаганнях різних рангів.   

 

Всього у  2020 році  75  вихованців ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» виконали розрядні вимоги 

Єдиної Спортивної Класифікації України з видів спорту, що культивуються у закладі. 

 

Основною формою роботи з дітьми є проведення навчально-тренувальних занять, на 

яких тренери закладу проводять з вихованцями вивчення технічних навиків у різних 

видах спорту,  вдосконалюють їх загальну та спеціальну фізичну підготовку, займаються 

виховною, психологічною, морально-вольовою підготовкою та іншою діяльність, яка 

направлена на зміцнення здоров’я, загартовування, вдосконалення функцій організму та 

підготовку спортсменів високого класу. 

 

З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, проводиться 

організаційно-масова робота у формі спортивних змагань, навчально-тренувальних 

зборів, походів, екскурсій і т.п. 

 

Особлива увагу у цій  організаційно-масовій роботі приділяється спортивним 

змаганням, на яких вирішуються завдання підвищення росту досягнень юних 

спортсменів та створення у вихованців інтересу до регулярних занять спортом.  

 

З 13 березня до 27 липня 2020 р. у Трускавецькому ДЮСК «СПОТОВЕЦЬ» було 

призупинено освітній процес та заборонено відвідування клубу  його здобувачами. 

З вихованцями закладу та їх батьками було організовано постійне проведення 

роз’яснювальної роботи щодо правил поведінки під час карантину, педагогічні 

працівники закладу продовжували працювати з вихованцями, використовуючи 

технології дистанційного навчання. Навчальний процес проводився із застосування 

Інтернет ресурсів, використовувались електронні пристрої , застосовувались 

відеоуроки. Навчальні  матеріали з дистанційного обміну розміщались на веб-сайті 

ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ». 

 



Протягом року вихованці Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу 

«СПОРТОВЕЦЬ» взяли участь у 43  спортивно-масовому заході ( 18 у Трускавці ).  

 

Найкращі спортивні результати в 2020 році у вихованців ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» : 

 У січні 2020  р.  в Трускавці, на обласних змаганнях з плавання серед юнаків та 

дівчат наймолодшої вікової групи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини ( 11 – 

12 років ) у загально-командному заліку вихованці відділення плавання вибороли 

перемогу та стали чемпіонами Львівської області. В особистому заліку багаторазові 

переможці та призери - Стефанишин Поліна, Допілка Сергій, Жгута Олександра, 

Кірчей Станіслав та Савенко Назар.  

 9 - 12 січня 2020 р. у Львові,  Жеплінська Віолетта,  у парному розряді «дійшла»  

до 1/4 фінальних поєдинків у чемпіонаті України із бадмінтону серед юнаків та дівчат 

до 15 років. 

 23 – 25.01 2020 р. у Львові на Чемпіонат області з боксу серед юнаків 13-14 років. 

Кот Богдан - виборов 1місце, Летнянчин Олег та Садов`як Назар – вибороли 2 місця. 

 17 – 20.02 2020 р. Трускавці, на традиційному всеукраїнському юнацькому турнірі з 

тенісу «Зимовий Трускавець» – Микитин  Яна виборола ІІ місце в одиночному розряді 

та І місце у парному розряді, а Опольська Анастасія  – ІІІ місце в одиночному заліку.    

 27.02-01.03.2020 р. у Трускавці, вихованці відділення футболу вибороли другі місця 

та срібні медалі серед юнаків 11—12 та 13-14 рокі  у всеукраїнському юнацькому 

турніру з футболу «OPEN WINTER CUP OF TRUSKAVETS – 2020» («ВІДКРИТИЙ 

ЗИМОВИЙ КУБОК ТРУСКАВЦЯ» ). Всього у юнацькому турнірі з футболу змагались 

24 команди юнаків з 8 областей України - Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, 

Черкаської, Миколаївської, Чернівецької, Київської та Львівської.  

   27.02-01.03.2020 р. у м. Чернівці, вихованець відділення боксу Садов'як Назар  у 

зональному чемпіонаті України з боксу серед учнів 13- 14 років став срібним призером 

всеукраїнських змагань з боксу. 

 З 27 липня до 1 серпня 2020 р. у м. Ірпінь у Чемпіонаті України з тенісу серед 

дорослих, наймолодша пара змагань - трускавчанка  Микитин Яна та Пінаєва Анна ( м. 

Бровари ) у парному розряді стала срібним призером всеукраїнських змагань, а в 

Чемпіонаті України серед юніорів до 18 років  ( 03-08 серпня м. Буча ), також у парному 

розряді з Русланою Коваленко ( м. Нова Каховка ), Микитин Яна виборола «золото», не 

уступивши суперницям протягом усього тенісного турніру жодного сету (партії). 

Виборовши блискучі перемоги, Микитин Яна виконала норматив Майстра Спорту 

України з тенісу. 

 22-23 серпня у м. Стрий, вихованка відділення тенісу Гудз Вероніка виборола 

перемогу у всеукраїнському  дитячому турнірі з тенісу «Стрий-ТелеЛан» (молодша 

вікова група ). 

 5 - 19 вересня 2020 р., у м. Дрогобич на вiдкритій першості  Дрогобичини з 

футболу серед юнакiв 2007-08 р.н. команда Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» 

виграла  усi матчi i стала абсолютним чемпіоном змагань. 

 14- 18.09. 2020 р. у м. Львів вихованки відділення тенісу Опольська Анастасія та 

Марущак Неоніла  вибороли ІІ місце та срібні медалі у всеукраїнському юнацькому 

турнірі з тенісу «Кубок області пам'яті Ф. Кулечка». 

 29-31.10.2020 р. у  м. Моршин Команда Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» 

виборола кубок та срiбнi медалi за друге мiсце у міжобласному юнацькому турнірі з 

футболу «Моршинська осінь -2020». 



 У першому колі чемпіонату Львівської області з футболу 2020 – 2021 навчального 

року серед команд юнаків 2005-2006 р.н. дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 

спортивних клубів Львівщини, вихованці ДЮСК вибороли 2 місце у своїй підгрупі та у 

другому колі продовжуватимуть боротьбу за вихід у фінал. 

          

У лютому 2020 року у ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» організовано та проведено круглий стіл  

«Комунікація між батьками, дітьми та педагогічним колективом ДЮСК 

«СПОРТОВЕЦЬ», в умовах реалізації Концепції Нової української школи, на 

засадах взаємної довіри і поваги», у роботі якого взяли участь батьківський комітет та 

батьки вихованців закладу, педагогічний колектив ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ», 

представники відділу освіти Трускавецької міської ради, адміністрація закладів 

загальної середньої освіти м. Трускавця та практичний психолог. Під час цього заходу 

всі учасники мали можливість взяти участь у дискусії про комунікацію між батьками, 

дітьми, педагогічним колективом ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» та вчителями 

загальноосвітніх шкіл з використанням проблемних ситуацій, прикладів і 

контрприкладів з сімейної практики та навчально-тренувального процесу у ДЮСК. 

Також під час проведення круглого столу було розглянуто проект стратегії розвитку 

Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «СПОРТОВЕЦЬ» на 2020-2025 

роки. 

Ефективній роботі навчально-тренувального процесу у Трускавецькому дитячо-

юнацькому спортивному клубі  «СПОРТОВЕЦЬ» та результативності виступу 

вихованців закладу  на змаганнях різного рангу сприяє утримання спортивно-

оздоровчого комплексу закладу в належному стані та постійне оновлення і зміцнення  

матеріально-технічної бази.   

Одним з джерел ведення додаткової господарської діяльності є залучення коштів на 

спецрахунок ДЮСК у централізованій бухгалтерії відділу освіти від надання платних 

послуг для організації та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів з 

використанням відповідної матеріально-технічної  бази навчального закладу.                              

 У літній період до нового 2020 – 2021 навчального року завершено підготовчі роботи 

по благоустрою та створенню належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

спортивно-оздоровчого комплексу закладу, розроблено і введено у дію тимчасовий 

режим та прядок роботи в умовах карантину. 

 

 

    Директор ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ»                                            Л. Мацькович 

 

Готував: заступник директора з 

навчально-виховної роботи  І. Гургула.                                                                                                                  

Тел. 6-66-15, 068-502-34-51, 095-12-88-546 
 
 

 

 

 

 

 


