


 має першу категорію;

 підпорядкована Сумській обласній організації
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»;

 Заснована в 2001 році;

 має 4 відділення з видів спорту: стрільба з лука,
панкратіон, пауерліфтинг та пляжна боротьба;

 власна спортивна база відсутня.



На теперішній час школа має 4 відділень з видів

спорту: стрільба з лука, панкратіон, пауерліфтинг та

пляжна боротьба в яких займаються 227 учнів-

спортсменів. З ними працюють 13

висококваліфікованих тренерів-викладачів.

За період роботи було підготовлено 3 майстра

спорту міжнародного класу, 45 майстрів спорту

України, 200 кандидата у майстри спорту, 195 перших

спортивних розрядів та приблизно 650 масових

розрядів.



 Заслужених тренерів України;

 Заслужених працівників фізичної культури та 
спорту;

 Майстрів спорту України;

 Тренери які мають вищу, першу та другу 
тренерську категорію.



Школа організує навчально-спортивний процес в відповідно до

науково розробленою системою багаторічної спортивної

підготовки, що забезпечує спадкоємність завдань, засобів,

методів, організованих форм підготовки спортсменів всіх

вікових груп. Для забезпечення етапів багаторічної спортивної

підготовки школа використовує систему спортивного відбору,

що включає в себе:

 Тестування дітей;

 Здача контрольних нормативів з метою комплектування

навчальних груп;

 Перегляд і відбір перспективних юних спортсменів на

навчально-тренувальних зборах та змаганнях.



Основні завдання Школи:
 Забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку,

укрілення здоров’я, професійного самовизначення і творчої праці;

 Адаптації життя в суспільстві;

 Формування загальної культури;

 Організація змістовного дозвілля;

 Задоволення потреби дітей у заняттях фізичною культурою і
спортом.

Школа покликана:
 Залучати максимально можливо кількість дітей до систематичного

заняття спортом, виявляти їх схильність і придатність для
подальших занять спортом, виховувати стійкий інтерес до них;

 Формувати у дітей потреби в здоровому способі життя,
здійснювати гармонійний розвиток особистості, виховання
відповідальності та професійного самовизначення відповідно до
індивідуальних особливостей учнів.



Відбір до груп початкової підготовки
проводиться з-поміж дітей віком 9 років.
Особливо важливим є первинний відбір, який
включає в себе:

- агітацію;

- перегляд дітей в закладах загальної-середньої
освіти;

- медичне обстеження;

- попередня підготовка;

- оцінка фізичної підготовленості.











 Відбір до груп початкової підготовки проводиться з-поміж
дітей віком 8 років;

 зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток форм і функцій
організму учнів;

 різнобічна загальна фізична підготовка і початковий
розвиток спеціальних фізичних якостей;

 спеціальна рухова підготовка-розвинення здібності
відчувати і диференціювати просторове
взаєморозташування, різні параметри рухів, реакції на
об’єкт, що рухається та антиципації;

 опанування мінімальних теоретичних знань з панкратіону,
засад спортивного режиму, вмінь і навичок з гігієни спорту;

 формування у дітей інтересу до занять спортом взагалі та
панкратіоном зокрема.











 Відбір до груп початкової підготовки проводиться з-поміж

дітей віком 12-13 років;

 формування спеціальних знань, умінь та навичок, потрібних

для успішної тренувальної та змагальної діяльності;

 засвоєння техніки й тактики;

 забезпечення потрібного рівня розвитку фізичних якостей,

можливостей нервово-м’язової системи, що несуть основне

навантаження;

 виховання належних моральних і вольових якостей;

 Набуття теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних

для успішної тренувальної та змагальної діяльності.











 Відбір до груп початкової підготовки проводиться з-поміж 

дітей віком 8 років;

 засвоєння культури боротьби;

 розвиток гнучкості, спритності, сили та витривалості;

 знайомство з найпростішими елементами прийомів 

техніки на піску;

 всебічний фізичний розвиток;

 оволодіння комплексом спеціальних і техніко-тактичних 

навичок, а також теоретичних знань з пляжної боротьби;

 гігієна та самоконтроль.









ВВІЛЕННЯ ПАНКРАТІОНУ 

місце проведення

Зал єдиноборства, ІФК

Зал єдиноборства, ПТУ №12

СМК, вул. Паркова, 4

Спортивний зал, Івана Сірка,19



ВВІЛЕННЯ ПАУЕРЛІФТИНГУ

місце проведення

Спортзал «Скіф», ІФК

Спортзал вул. Н.-Сироваться, 62



ВВІЛЕННЯ СТРІЛЬБИ ІЗ ЛУКА

місце проведення

Тир СумДУ

Тир СумДПУ імені А.С. Макаренка

Тир ЗОШ № 2



ВВІЛЕННЯ ПЛЯЖНОЇ 

БОРОТЬБИ

місце проведення

Спортзал  вул. Івана Сірка, 19

Спортзал вул. Зеленко, 4

Спортзал вул. Інтернаціоналістів, 55б




