
ГРАФІК  

роботи гуртків та секцій, які працюють на договірній основі  

на базі КЗ ЗСО «Ліцей № 142» ДМР  у 2019-2020н.р. 
Назва секцій та гуртків Дні занять Час занять П.І.П. тренера 

Громадська організація «Дніпропетровська обласна 

федерація кіокушінкан карате-до ренмей», 

навчально-тренувальні заняття з карате 

понеділок 

середа 

п’ятниця 

16.00-19.00 

 

Тренер Шишков Денис 

Олегович (095)5565437 

КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву №6» 

Дніпропетровської міської ради, навчально-

тренувальні заняття з фехтування 

понеділок 17.00-19.15 

Тренер Агалаков В’ячеслав 

Сергійович 

середа 17.00-19.15 

п’ятниця 17.00-19.15 

КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 

з ігрових видів спорту» ДМР, навчально – 

тренувальні заняття з футболу 

понеділок, 

вівторок, 

четвер, 

п’ятниця 

14.30-18.45 
Тренер Проценко Юрій 

Григорович 
субота, 

неділя 
08.30-14.00 

КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 

з опорних видів спорту» ДМР, навчально-

тренувальні заняття  

понеділок, 

вівторок, 

п’ятниця 

15.15-16.45 Тренер Кутовий Ігор 

Вікторович 

 

 

середа, 

четвер 

16.10-17.40 

 

субота 9.00-10.30 

Громадська організація«Федерація кіокушин 

карате міста Дніпра», навчально-тренувальні 

заняття з кіокушин карате 

вівторок 17.00-19.00 Тренер 

Коркач Антон Ігорович 

0935550041 

четвер 17.00-19.00 

неділя 10.00-12.00 

Дитяча громадська організація «Асоціація 

аматорів танцювального мистецтва» навчально-

тренувальні заняття із спортивних танців 

понеділок 15.30-19.00 Матвєєва Катерина Вікторівна 

вівторок 15.30- 19.30 Матвєєва Катерина Вікторівна 

середа 

п’ятниця 

15.30-17.30 Матвєєва Катерина Вікторівна 

17.30-18.30  Матвєєва Віра Іванівна 

четвер 17.00-19.00 Матвєєва Катерина Вікторівна 

субота 
09.30-11.30  Матвєєва Віра Іванівна 

11.30-15.00  Матвєєва Катерина Вікторівна 

неділя 11.00-12.30  Матвєєва Катерина Вікторівна 

Громадська організація «Спортивний клуб 

«Арена» навчально-тренувальні заняття з 

черлідингу 

вівторок, 

четвер 

15.30-17.00 

 
Ковтунова Анастасія 

Сергіївна 0938143888, 
Бороденко Віталій Леонідович субота 13.00 – 15.00 

Федерація баскетболу Дніпропетровської області, 

навчально-тренувальні заняття з баскетболу 

середа 16.00 - 17.00 
Оріщук Руслан 

Олександрович 0633022260 
субота 15.00-17.30 

неділя 12.00 – 14.30 

КПНЗ «Міська спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву» 

Дніпровської міської ради, навчально-тренувальні 

заняття з волейболу 

вівторок 18.00 - 19.30 

Кейш Аліна Віталісовна 
середа 14.30-16.00 

субота  10.00-11.30 

Громадська організація «Дніпровське міське дитяче 

громадське об’єднання «Клуб спортивного танцю 

Тріумф», навчально-тренувальні заняття із 

спортивних танців 

понеділок, 

середа, 

п’ятниця 

15.00-19.00 
Тренер Гуков Юрій 

Геннадійович вівторок 

четвер 

14.00-20.00 

 

КПНЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа» Дніпровської міської ради, 

навчально-тренувальні заняття з плавання 

понеділок 

- п’ятниця 
13.00 – 17.30 

Щукін Сергій 

Володимирович 

КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву №1» 

Дніпропетровської міської ради, навчально-

тренувальні заняття з кульової стрільби 

понеділок, 

середа, 

п’ятниця 

15.00-18.55 

Боткарчик Світлана 

Анатоліївна 0982416226 вівторок, 

четвер 

15.00-19.40 

 

субота 9.00 – 14.30 

Громадська організація «Дитяча академія 

футболу Ротаня та Зозулі»,  навчально – 

тренувальні заняття з футболу 

середа 17.00-19.30 

Мироненко Роман Юрійович п’ятниця 19.00-21.00 

субота 15.00-17.30 

Директор ліцею                        Л.В. Хмеленко 


