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Цікаво про 
#OlympicLab

МОК започаткував 
проект «Yоung
Ambassador+»

• Мета - залучення молодих 
послів попередніх ЮОІ до 
активної популяризації 
олімпійського руху.

5 кращих проектів 
молодих послів 

отримують 
патронат МОК

• Проект розроблений Вірою Передерій
молодим послом України на ІІ зимових 
ЮОІ, МСМК, фіналісткою Ігор ХХІХ 
Олімпіади 2008 року в Пекіні, 
призером Всесвітньої Універсіади 2009 
року з художньої гімнастики

Український 
проект 

#OlympicLab
потрапив до 

5 кращих

• Проекти молодих послів 
США, Бразилії, Австрії, 
Чехії та України отримали 
патронат МОК на 
проведення.



Зміст проекту 
#OlympicLab

#OlimpicLab, покликаний посилити

впровадження олімпійської освіти у

навчально-виховний процес загально-освітніх

шкіл та шкіл мережі олімпійської освіти.

Проект реалізовується 25 регіональними

відділеннями НОК по всій території України.

В основу проекту покладено:

• головні цінності та принципи олімпізму,

• зміст культурно-освітньої програми

Юнацьких олімпійських ігор.



Мета проекту 
#OlympicLab

Залучення молоді до олімпійського 

руху та пропагування здорового способу 

життя. 



Завдання проекту 
#OlympicLab

1. Ефективна співпраця молодих послів, стипендіатів регіональних

відділень НОК України та олімпійців.

2. Інтегрування олімпійських цінностей в навчально-виховний процес

загальноосвітніх шкіл та шкіл олімпійської освіти.

3. Створення сучасних змістовних форматів проведення проекту

#OlympicLab.

4. Залучення дітей до активної участі в олімпійському русі та спорті,

а також дотримання здорового способу життя.

5. Надбання учасниками проекту практичних життєвих та 

професійних навичок. 



Формат проведення 
#OlympicLab

Зустрічі Семінари Тренінги Екскурсії
Практичні 

заняття



Модулі
#OlympicLab

• Ментальне тренування 
• Олімпійський чат 
• Семінари щодо здорового способу життя
• «Eat smart» 
• Історія розвитку олімпійського руху
• Волонтери олімпійського руху



Олімпійський чат – в рамках проведення 
заходу запрошений олімпієць, ділиться 
своїми життєвими історіями, з метою 
надихнути підростаюче покоління на 
досягнення нових висот

Ментальне тренування – впродовж уроку 
запрошений олімпієць  або тренер 
розповідає «Як перемогти себе?», «Як 
досягти мети?» та «Що таке ментальне 
тренування?»

Модулі
#OlympicLab



Семінар щодо здорового способу життя –
урок із олімпійцем на тему «Що таке 
здоровий спосіб життя?», а також 
проведення в рамках даного модулю 
екскурсії на тренувальну арену/спортивний 
зал/стадіон/басейн тощо

Eat smart – проведення практичних занять 
та семінарів на шкільний уроках праці 
щодо здорового харчування 

Модулі
#OlympicLab



Історія розвитку олімпійського руху -
знайомство школярів з олімпійським рухом, 
олімпійськими цінностями, історією проведення 
Олімпійських ігор та їх філософією за участі 
представників Олімпійської академії України

Волонтери олімпійського руху – ознайомлення 
з світовим та національним волонтерським 
рухом, його завданнями, учасниками з метою 
подальшого залучення молоді в якості 
волонтерів  у заходах та проектах НОК України

Модулі
#OlympicLab



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ


