СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА
ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ «АТЛЕТ»
(вищої категорії)

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Історія становлення
У 1970 році відбулося об'єднання дитячо-юнацьких команд МІСЬКВНО-2 та двох дорослих команд
Колективу фізичної культури "Київського м'ясокомбінату", що у Дарницькому районі м. Києва. Це
об`єднання отримало назву клубу - "Дружба".
•
У 1977 році будується спортивний комплекс з ігровим залом 36 х 18 та футбольне поле з
зеленим газоном.
•
У 1979 році директором спорткомплексу призначається Васькевич В.І.
•
У 1979 році пішов з життя головний тренер футбольного клубу «Дружба» Камзолов А.П. , та
клуб припинив своє існування.
•

•
•
•

З 1985 року починаеться відродження школи вихованцями Камзолова А.П. Філенком Е.В. та
Нахабовим С.В., а у 1988 році Школа зареєструвалась в Федерації футболу м. Києва .
У 2001 році під час ліквідації збанкрутівшого підприємства «Київський м’ясокомбінат»
Васькевичем В. І. було почато відсудження спортивного комплексу.
У 2003 році Ухвалою Господарського суду міста Києва №16/343-б спортивний комплекс по вул.
Зрошувальній 4-А, передано в комунальну власність м. Києва.
14 квітня 2003 року наказом Головного управління по фізичній культурі
та спорту за №352 в СДЮШОР «Атлет» відкривається відділення з
футболу, директором школи призначається Васькевич В.І.,та всі тренери
зі своїми командами переходять в нововідкрите відділення . У цьому ж
році СДЮШОР "Атлет" передаються спортивні комплекси по
вул. Тростянецька, 60 та по вул. Зрошувальна, 4-А. Це дає змогу залучити
до школи велику кількість дітей та юнаків, що люблять футбол .

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
•

Мета СДЮШОР "Атлет" - створення необхідних
умов для гармонійного виховання, фізичного
розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного
відпочинку і дозвілля дітей та молоді,
самореалізації, набуття навичок здорового
способу життя, забезпечуючи розвиток здібностей
вихованців в обраному виді спорту (футбол) та
підготовка спортивного резерву для збірних команд
України та команд ПЛ та ПФЛ України .

Головними завданнями
спортшколи є:

• - сприяння в реалізації державної політики у галузі освіти, фізичної культури
•

•
•

•
•

•
•

і спорту;
- формування у дітей, юнацтва національної свідомості, активної
громадянської позиції;
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку учнів;
- формування у учнів свідомого й відповідального ставлення до власного
здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- вдосконалення фізичного розвитку учнів підготовка спортивного резерву
для збірних команд м. Києва та України з виду спорту;
- організація, пошук нових форм дозвілля учнів, профілактика
бездоглядності, правопорушень;
- формування здорового способу життя учнів;
- пошук, виявлення та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей
та юнацтва, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту з метою
досягнення високих спортивних результатів.

В СДЮШОР "Атлет" працюють 13 тренерів –
викладачів з футболу:
7 - з першою категорією;
5 – з другою;
1 – без категорії.

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ -
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Комплектація школи

на
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РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

З метою організації та контролю роботи
тренерів – викладачів по підготовці команд всіх
вікових категорій в СДЮШОР «Атлет»
організовано роботу методичного кабінету

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
НАВЧАЛЬНО – ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС в СДЮШОР "Атлет"
проводиться згідно Навчальної програми для дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та
методичних рекомендацій розроблених відповідними Державними
установами України та ФФУ.
В Школі в допомогу роботі тренерам - викладачам розробляються
методичні рекомендації.

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Щовівторка проводяться тренерські ради, на котрих:
- розглядаються всі нагальні питання діяльності СДЮШОР «Атлет»;
- розглядаються плани підготовки команд;
- заслуховуються звіти тренерів – викладачів.
В методичному кабінеті проводяться теоретичні заняття з учнями школи
Методкабінет забезпечено: проектором, екраном 2 х 1,5 м. відеотекою,
телевізором, відеомагнітофоном та методичною літературою.

ДОСЯГНЕННЯ

СДЮШОР «Атлет»

(Клубний залік м. Києва з футболу)

2003 рік - СДЮШОР "Атлет" («Дружба») 11 місце
2004 рік - СДЮШОР "Атлет"
9 місце
2005 рік - СДЮШОР "Атлет"
8 місце
2006 рік - СДЮШОР "Атлет"
6 місце
2007 рік - СДЮШОР "Атлет"
5 місце
2008 рік - СДЮШОР "Атлет"
4 місце
2009 рік - СДЮШОР "Атлет"
4 місце
2010 рік - СДЮШОР "Атлет"
1 місце
2011 рік - СДЮШОР "Атлет"
1 місце
2012 рік - СДЮШОР "Атлет"
2 місце
2013 рік - СДЮШОР "Атлет"
2 місце
2014 рік - СДЮШОР "Атлет"
2 місце
2015 рік - СДЮШОР "Атлет"
2 місце
в 2015 році 19 команд СДЮШОР "Атлет" приймали участь в змаганнях, котрі
проводила Федерація футболу м. Києва (по всіх вікових категоріях: чемпіонат та кубок)
та 4 команди в ДЮФЛ України (юнацькому чемпіонаті України з футболу)

Випускники СДЮШОР "Атлет"

Кучер Олександр
22.10.1982
Виступає за ФК
“Шахтар” Донецьк

Гонщик Вадим
25.01.1986
Виступає за
ФК «Черкаський
Дніпро»
Черкаси

Пилявський Андрій
04.12.1988
Виступає за «Зоря»
Луганськ

Фабунмі Олавале
18.01.1992. Виступає за
ФК «Черкаський Дніпро»
Черкаси

Русан Сергій
01.04.1989
Виступає за
ФК «Тернопіль»
Тернопіль
Лєднєв Богдан
07.04.1998
Переданий до
ФШ ФК«Дніпро»
Дніпропетровськ
в 2013 році

Випускники СДЮШОР "Атлет"
Ченбай Сергій
06.11.1992
Виступає за
"Кремінь"
Кременчук

Гребенюк Іван
08.04.1995
Виступає
ФК «Суми»
Суми

Матвіїв Ярослав
15.12.1992
Виступає за
ФК «Буковина»
Чернівці

Андрієвський
Олександр
29.06.1994
Виступає за
ФК «Динамо»
Київ

Лихочас Олексій
06.03.1994
Виступає за ФК
“АрсеналКиївщина” Біла
Церква

Пушенко
Марина
12.03.1995
Виступає
ФК «АТЕКС» Київ

Коровіков
Віктор
14.09.1994
Виступає за
ФК “Барса”
Суми

Періжок Руслан
10.04.1992
Виступає за FC
Zyrardow
(Польща)

Луканов Дмитро
02.03.1995
Виступає за
ФК «Заря»
Луганськ

Бугай Макар
1998 р.н.
Виступає за
«Іллічівець»
Маріуполь

Цурупін Артем
1992
Виступає за
ФК «Верес»
Рівне

Авдалян Тамаз
03.02.1994
Виступає за
"АрсеналКиївщина" Біла
Церква

ВЛАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Дарницький район, вулиця Зрошувальна, 4-А
1. спортивний зал 36х18
2. футбольний майданчик 20х40 (покриття – штучна трава)
3. футбольне поле 97х61 (покриття – трава)
4. футбольний майданчик 55х44 (покриття – ригупол)
Дарницький район, вулиця Тростянецька, 60
5. футбольний майданчик 20х40 (покриття – штучна трава)
6. футбольне поле (покриття - гарове) 62х94
7. футбольне поле (покриття - земля) 68х105
8. Критий футбольний майданчик 20 х 40 (побудовано
інвестором для спільного користування)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Спортивний комплекс СДЮШОР "Атлет" по вул. Зрошувальна, 4-А.

Футбольне поле

97 х 61

Спортивний зал 36 х 18

Підготовка футбольного поля до змагань

Тренажерний зал

СДЮШОР "Атлет"

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Спортивний комплекс вул. Зрошувальна, 4-А

Спортивний зал 36 х 18

Футбольний майданчик 55х44

(покриття – ригупол)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Спортивний комплекс по вул. Тростянецька, 60

02.01.2014 року. Футбольне поле ( земляне ).

20.04.2015 року. Футбольне поле ( земляне ).

Гарове футбольне поле по вул. Тростянецька,60

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Спортивний комплекс по вул. Тростянецька, 60

25.11.2014

Відкриття критого футбольного
майданчика 40 х 20
по
вул. Тростянецька, 60
10.12.2015
Збудовано підприємцем інвестором.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Спортивний комплекс по вул. Тростянецька, 60

В 2014 році виконано капітальний ремонт футбольного майданчика 20 х 40 по
вул. Тростянецька, 60 за кошти міського бюджету.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Спортивний комплекс СДЮШОР "Атлет" по вул. Зрошувальна, 4-А.

Виконується капітальний ремонт футбольного майданчика 20 х 40 по вул.
Зрошувальній, 4-А, за кошти міського бюджету.

2015 р.

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ ВІД ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:
- НАБУТТЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ,
- ЗАЛУЧЕННЯ БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ ДІТЕЙ ДО ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ,
- ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ТРЕНЕРІВ – ВИКЛАДАЧІВ,
- ЯКІСНА ПІДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗБІРНИХ КОМАНД
УКРАЇНИ,
ТА КОМАНД ПЛ ТА ПФЛ УКРАЇНИ,
- ЗМЕНШЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ТА ЗМАГАНЬ.

