Дитячо-юнацька школа існує у Дніпропетровську з 1962 року з 1986 вона набула статусу
спеціалізованої, а з 07.08.2002 року рішенням міської ради створений комунальний позашкільний
навчальний заклад „СДЮШОР з кінного спорту ”, підпорядкований Комітету з фізичної культури
і спорту Дніпропетровської міської ради. КПШНЗ „СДЮШОР з кінного спорту ” передано на
баланс цілісний майновий комплекс ліквідованого культурно-спортивного комбінату обласного
управління житлово-комунального господарства (ДГОККСК). Майно, передане школі
знаходилось у вкрай занедбаному стані: всі без винятку споруди потребували термінового
капітального ремонту, був відсутній необхідний інвентар, кінський склад був не здатний показати
високі спортивні результати за віком. Але наполеглива праця колективу, підтримка міської влади
допомогли не тільки зберегти школу, а й надати можливості для зростання. Було докладено безліч
зусиль, щоб відновити будівлі та споруди, придбати та підготувати молодих коней, виростити
нове покоління Дніпропетровських кіннотників.
КПШНЗ «СДЮШОР з кінного спорту»- один з небагатьох закладів України, що дійсно має
традиції, реальний потенціал та професійний колектив,що мотивований саме на досягнення
високих спортивних результатів вихованців, тоді як більшість подібного роду шкіл перестали
існувати, або перейшли у статус відділень, втратили власну базу або недостатньо фінансуються.
Не одне десятиліття на головних офіційних змаганнях Дніпропетровські спортсмени втручаються
у розіграш призових місць. Серед них Катерина Шкіптань, Вячеслав Свистун, Віра Максименко,
Олександра Маркелова, Анастасія Кравченко, Віолетта Махова та багато інших. Адміністрація та
тренерсько-викладацький склад ведуть роботу по планомірному оновленню кінського складу,
кваліфікованої підготовки коней, оптимізації навчального процесу, пошуку талановитих дітей та
виходу на міжнародну арену та участі у Чемпіонатах Європи, Світу та Олімпійських Ігор. Початок
цього закладений участю наших вершників у Чемпіонаті Європи серед юніорів, Всесвітніх кінних
Іграх, Чемпіонаті Європи серед дітей, а також виступом підготованого в школі коня «Шквал» в
Олімпійських Іграх 1980 року, де він під сідлом В.Угрюмова посів І місце у командному та ІІІ - у
особистому заліку. А в червні цього року вперше в історії України вершники дитячої групи
прийняли участь у Чемпіонаті Європи серед дітей в Португалії. Вихованець молодого тренеравикладача Максименко В.В. Олександр Продан ( ІІ розряд, 1998 року народження) увійшов до
складу збірної команди і отримав безцінний досвід участі у цих змаганнях. Окрім цього,
вихованки груп спеціалізованої базової підготовки тренера-викладача Тараненко М.О. Віолетта
Махова та Софія Медвідь прийняли участь у двох міжнародних змаганнях серед юнаків у м.
Жашків, де Махова Віолетта (кмс, 1983 р.н.) посіла ІІ та ІІІ місця.
На сьогоднішній день в СДЮШОР тренуються 156 вихованців: 127- основного складу та 29
чол. резерву, з них 23-КМС, 12-першорозрядників, 49 чол. ІІ та ІІІ розрядів. В школі працюють 10
штатних тренерів-викладачів та 1 сумісник на 0,5 ставки (заступник директора з навчальнотренувальної роботи), двоє з яких мають першу, один вищу тренерську категорію.
СДЮШОР продовжує роботу по збереженню середньої ланки учнів та набуттю ними
змагального досвіду на міських та обласних змаганнях, підтриманню показників участі у
змаганнях національного рівня.
В минулому 2011 році участь у УІ літніх юнацьких спортивних іграх України прийняли 4
вихованців,серед яких троє –Хасілева Анастасія, Цвєтанський Антон, Ключников Павло - увійшли
до 10-ки кращих, а Кравченко Анастасія посіла ІІ місце у «Особистому призі» , І місце в «КЮРі»
та ІІ м. в особистій першості за сумою трьох їзд. І команда юнаків, і команда юніорів
Дніпропетровської області в цьому році посіли ІІ місце на Україні.
У Кубку України прийняла участь тренер-викладач МСУ Максименко В.В., яка посіла І місце
у «Малому призі» та ІІ місце у програмі « КЮР».
Наполеглива праця колективу була гідно оцінена і наказом Міністерства України у справах сімї,
молоді та спорту від 30 листопада 2009 року № 4198 їй надано вищу категорію.

