
 

 

 

 

 

 

 

Умови  

проведення обласного спортивно-масового заходу серед учнів 

закладів загальної середньої освіти «Олімпійське лелеченя»» 
 

Обласний спортивно-масовий захід серед учнів закладів загальної середньої 

освіти «Олімпійське лелеченя» (надалі – Захід) проводиться на виконання 

Постанови Виконкому НОК України від 03 вересня 2018 року № 49 про 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» 

відділенням НОК України в Кіровоградській області спільно з управлінням освіти, 

науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласним відділенням 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Захід спрямований на реалізацію одного із важливих напрямів діяльності 

Міжнародного олімпійського комітету – заохотити дітей та молодь всього світу 

долучитись до спорту, сприйняти його філософії, жити за олімпійськими цінностями 

– дружби, досконалості та взаємоповаги, а також залучити їх до активних занять 

фізичною культурою та спортом і адаптувати до здорового способу життя. Участь у 

Заході здійснюється на добровільних засадах. 

 

1. Загальні положення  

1.1. Захід проводиться відділенням НОК України в Кіровоградській області 

спільно з управлінням освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації, обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України, органами управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад. 

1.2. Основна мета Заходу – виховання учнів на гуманістичних цінностях 

олімпійського руху – дружбі, взаємоповазі, солідарності, благородстві, прагнення 

досконалості; формування в них навичок і культури здорового способу життя, 

залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом, підготовка до 

високопродуктивної праці.  

1.3. Правове регулювання Заходу здійснюється відповідно до законодавства 

України, Статуту НОК України та цих Умов.  

1.4. При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, 

знаків, символіки тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та 

організацій громадян, що не мають спортивної спрямованості. Не допускається 

будь-яка політична агітація та пропаганда. 
 

2. Мета та завдання  

2.1. Мета Заходу – пропаганда здорового способу життя, поширення ідей 

олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога 
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більшої кількості дітей до занять фізичною культурою та спортом, організація 

змістовного дозвілля. 

2.2. Завдання Заходу: 

2.2.1 формування свідомості учнів, щодо важливості та необхідності занять 

фізичною культурою і спортом, адаптування здорового способу життя; 

2.2.2. збагачення знаннями учнів щодо олімпійських видів спорту, історії 

Олімпійських ігор, біографій видатних спортсменів; 

2.2.3. формування уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в 

Україні; 

2.2.4. розвиток пізнавального інтересу до фізичної культури, спорту та 

олімпійського руху; 

2.2.5. створення засобами фізичної культури та спорту творчої атмосфери, 

пробудження в учнях бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності; 

2.2.6. формування позитивного ставлення та інтересу і сталих навичок щодо 

фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя; 

2.2.7. сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських 

спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях 

найвищих рівнів, поширенню ідей гуманізму. 

 

3. Організація проведення 

3.1. Захід проводиться у чотири етапи: 

 І етап – загальношкільний – лютий - березень; 

 ІІ етап – районний (міський) – березень - квітень; 

 ІІІ етап – обласний – травень.  

 Обласні фінальні змагання відбудуться в м. Кропивницькому 18 травня 

2019 року о 10.00 на базі КДЮСШ № 2 за адресою вул. Курганна 64.  
 IV етап – всеукраїнський (фінал) – червень-вересень. 

 3.2. Організація і проведення I етапу покладається на керівника навчального 

закладу, безпосереднє проведення – на відповідний оргкомітет та головну 

суддівську колегію навчального закладу. 

 3.3. Організація і проведення II етапу Заходу покладається на відділи, 

управління освіти, відділи, управління з питань фізичної культури і спорту 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів. Безпосереднє проведення здійснюють 

відповідні оргкомітети та суддівські колегії. 

 3.4. Керівництво та організацію проведення III етапу Заходу здійснюють 

відділення НОК України в Кіровоградській області, управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, обласне 

відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України та головна суддівська колегія.  Безпосереднє проведення III етапу Заходу 

покладається на оргкомітет та головну суддівську колегію. 

3.5 Безпосереднє проведення IV етапу Заходу покладається на НОК України та 

головну суддівську колегію. 
 

 
 

 

 



3 

 

 

4. Учасники  

4.1. У I етапі Заходу беруть участь команди, сформовані з учнів віком  

12-14 років (народжених у період з 01.10.2004 по 01.09.2007); кожен клас виставляє 

окрему команду у кількості 12 осіб, з них: 6 – дівчат та 6 – хлопчиків. 

4.2. У II, ІІІ етапах Заходу беруть участь збірні команди навчального закладу, 

сформовані з учнів віком 12-14 років (народжених у період з 01.10.2004 по 

01.09.2007) у кількості 13 осіб, з них: 6 – дівчат, 6 – хлопчиків (з яких обов’язково на 

момент проведення ІV етапу Заходу по 2 хлопця та 2 дівчини кожного віку 12, 13, 14 

років) та вчителя фізичного виховання навчального закладу. 

4.3. У IV (фінальному) етапі Заходу беруть участь збірні команди навчального 

закладу, сформовані з учнів віком 12-14 років (народжених у період з 01.10.2004 по 

01.09.2007) у кількості 14 осіб, з них: 6 – дівчат, 6 – хлопчиків (з яких обов’язково на 

момент проведення фіналу Заходу по 2 хлопця та 2 дівчини кожного віку 12, 13, 14 

років), вчителя фізичної культури навчального закладу (за освітою - вчителя 

фізичної культури), представника регіонального відділення НОК 

України/стипендіата, відповідального за організацію та проведення II, ІІІ етапів 

заходу у регіоні.  

4.4. При заїзді до місця проведення фіналу Заходу кожна дитина надає 

мандатній комісії оригінал свідоцтва про народження, а ті, що досягли 14-річного 

віку раніше ніж за два місяця до проведення IV (фіналу) етапу Заходу - ID-картку, а 

медичній комісії – медичну довідку на учня, який від’їжджає в оздоровчий табір 

(форма 079), із зазначенням стану епідеміологічного оточення. 

4.5. В разі виявлення невідповідності віку, статі, приналежності до збірної 

команди навчального закладу тощо команду не буде допущено суддівською 

колегією до участі у змаганнях. Заміна дитини, документи якої не відповідають 

вимогам цього Положення, на іншу після проходження Мандатної комісії з будь-

яких причин не допускається. 

4.6.  В разі хвороби дитини під час проведення фіналу Заходу, за наявності 

довідки лікаря команда може брати участь у зменшеному складі. Для цього у 

комбінованій естафеті та волейболі допускається участь однієї тієї самої дитини у 

двох етапах змагань. 

4.7. Вчитель фізичної культури має надати Мандатній комісії документ, що 

підтверджує його фахове працевлаштування у навчальному закладі. 

 

5. Безпека та підготовка місця проведення заходу 

5.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня               

1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 

заходів» (далі – Постанова) підготовка спортивних споруд покладається на їх 

власників. 
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6. Програма  

6.1. Програма Заходу на всіх етапах включає три складові: спортивну, освітню 

та культурну частини.  

6.2. I етап. 

6.2.1. Презентація команди (назва, емблема, девіз). 

6.2.2. Комбінована естафета. 

6.2.1. Рухлива гра - волейбол: 

- заборонено брати участь дітям, які мають спортивний паспорт 

Асоціації дитячого волейболу України.  

6.2.2. Олімпійська вікторина. 

6.3. II етап.  

6.3.1. Презентація команди (назва, емблема, девіз, коротка презентація 

команди школи, з руховими вправами до 1 хв.). 

6.3.2. Комбінована естафета. 

6.3.3. Рухлива гра - волейбол: 

- заборонено брати участь дітям, які мають спортивний паспорт 

Асоціації дитячого волейболу України.  

6.3.4. Олімпійська вікторина. 

6.4. III етап. 

6.4.1. Презентація команди (назва, емблема, девіз, рухова-композиційна 

презентація команди школи до 3 хв.). 

6.4.2. Комбінована естафета. 

6.4.3. Рухлива гра - волейбол: 

- заборонено брати участь дітям, які мають спортивний паспорт 

Асоціації дитячого волейболу України.  

6.4.4. Олімпійська вікторина. 

6.5. IV етап. 

6.5.1. Презентація команди (назва, емблема, девіз, інформація про школу та 

регіон, рухово-композиційна презентація команди до 3 хв.). 

6.5.2. Комбінована естафета. 

6.5.3. Рухлива гра - волейбол: 

- заборонено брати участь дітям, які мають спортивний паспорт 

Асоціації дитячого волейболу України.  

6.5.4. Олімпійська вікторина. 

6.5.5. Окремі конкурси, майстер-класи, освітні програми, презентації 

проектів тощо. 

6.6. Протести, оформлені письмово у вигляді заяви за підписом представника 

команди, подаються до головної суддівської колегії протягом 30 хвилин після 

закінчення проведення кожної активності (презентації команди, комбінованої 

естафети, Олімпійської вікторини, змагань з волейболу – відповідно). Рішення 

приймається суддівською колегією протягом 1 години з моменту подання протесту, 

оголошує - головний суддя. 
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6.7. В разі виявлення організаторами/головною суддівською колегією у 

учасника фіналу заходу наявності паспорту спортсмена (ліцензії) Асоціації дитячого 

волейболу України, такий учасник до участі у змаганнях з волейболу не 

допускається, що фіксується суддівською колегією. 

6.8. Наповнення спортивної, освітньої та культурної частин програми Заходу на 

кожному з етапів визначається оргкомітетом відповідно до цього Положення за 

погодженням з НОК України.  

6.9. Спонсори заходу, за погодженням з організаторами, можуть впроваджувати 

свої інноваційні проекти та конкурси з відзначенням переможців. 

6.10. Наповнення спортивної, освітньої та культурної частин програми Заходу на 

кожному з етапів визначається оргкомітетом відповідно до методичних 

рекомендацій цих Умов.  

 

7. Визначення та нагородження переможців 

7.1. Команди-переможці та команди-призери визначаються у кожному 

окремому виді програми Заходу на кожному з етапів.  

7.2. Команди-переможці І, ІІ та ІІІ етапів визначаються за сумою балів, 

набраних за результатами окремих видів програми Заходу. За однакової суми балів 

перевага надається команді, у якої кращим є результат у комплексній естафеті, при 

рівності і за цим показником – у рухливій грі, у аналогічних випадках далі, 

олімпійській вікторині, презентації відповідно. На IV етапі Заходу визначається 

команда-переможець у кожному окремому виді програми. Ведеться неофіційний 

командний залік за сумою набраних за результатами окремих видів програми Заходу 

балів.  

7.3. Команди-переможці та команди-призери у кожному окремому виді 

програми Заходу можуть нагороджуватись: 

7.3.1.на І етапі – дипломами різних ступенів регіональних відділень НОК 

України; 

7.3.2.на ІІ та ІІІ етапах – дипломами різних ступенів регіональних відділень 

НОК України та сувенірною атрибутикою НОК України; 

7.3.3.на IV етапі – медалями і дипломами відповідного ступеня та сувенірною 

атрибутикою НОК України/подарунками. 

7.4. Вчителі фізичного виховання школи, які підготували команди-переможців і 

команди-призерів у кожному окремому виді програми IV етапу Заходу, можуть 

нагороджуватись дипломами відповідного ступеня та подарунками НОК України.  

7.5. Всі учасники IV етапу Заходу отримують сертифікат учасника фіналу 

Заходу та сувенірну атрибутику НОК України. 

 

8. Логотип 

8.1. Захід має офіційний логотип, який повинен використовуватись в офіційній 

рекламі Заходу, погодженій з НОК України, при анонсуванні Заходу, у друкованій 

та іншій поліграфічній продукції, що готується до Заходу. 

8.2. Офіційний логотип Заходу затверджується рішенням Виконкому НОК 

України. 
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9. Порядок і термін подачі заявок 

9.1. Після проведення I етапу Заходу загальноосвітній навчальний заклад 

направляє протокол до місцевого осередку НОК України. 

9.2. Районний (міський) оргкомітети та суддівські колегії визначають учасників 

II етапу Заходу. За результатами проведення II етапу протоколи направляються до 

місцевого осередку НОК України. 

9.3. Попередні заявки на участь у ІІІ етапі подаються до 03 травня 2019 року 

(обов’язково) до обласного відділення НОК України за електронною адресою 

nok_kirovograd@ukr.net. 

Іменні заявки з усіма документами на участь у змаганнях та копії протоколів 

попередніх етапів змагань подаються до мандатної комісії в день змагань.  

Представник команди подає наступні документи: 

- заявка (додаток 2); 

- картка учасника (додаток 3) або учнівський квиток; 

- копія свідоцтва про народження; 

- звіт про проведення І-ІІ етапів змагань (додаток 4). 

9.4. Оргкомітети за результатами III етапу Заходу направляють до 25 травня 

поточного навчального року матеріали - протокол проведення обласного етапу 

Заходу із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові членів команд, що посіли І, ІІ, ІІІ 

місце та заявку на участь у IV етапі Заходу за відповідною формою (додаток 5) до 

Всеукраїнського оргкомітету за адресою: вул. Хорива, 39-41, м. Київ 04701, НОК 

України, office@noc-ukr.org. 

9.5. До ІV (фінального) етапу Заходу не допускається команда навчального 

закладу, яка два роки поспіль брала участь у ІV (фінальному) етапі Заходу. 

9.6. У випадку, якщо переможцем ІІІ етапу стає команда, яка попередні два роки 

поспіль брала участь у ІV (фінальному) етапі Заходу, то до участі у ІV етапі Заходу 

допускається команда, що посіла ІІ-ге місце у ІІІ етапі Заходу. 

9.7. У разі виникнення необхідності внесення змін до складу команди для участі 

у ІV етапі Заходу дозволяється не більше 4 замін у порівнянні зі переможним 

складом ІІІ етапу Заходу. 
 

10. Заходи безпеки 

10.1. Заходи безпеки під час проведення Заходу забезпечуються у порядку 

визначеному Законодавством України. 

10.2.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня  

1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 

заходів» підготовка спортивних споруд покладається на організації, на спортивних 

базах яких проводяться Заходи. 

 

11. Звітування 

11.1. Регіональні відділення НОК України звітують перед НОК України 

про проведення I-III етапів Заходу протягом року (додаток 4), подають протоколи ІІІ 

етапу та належним чином оформлені попередні заявки з підписами та печатками 
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уповноважених осіб не пізніше 25 травня поточного року відповідно до 

встановленої форми (додаток 5). 

11.2. Відомості про перебіг подій, Команди-переможця ІІІ етапу надаються 

регіональними відділеннями НОК України для висвітлення на сайті НОК протягом 3 

діб по завершенню етапу. 

 

12. Висвітлення у ЗМІ 

12.1. Захід широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ. 

12.2. НОК України та регіональні відділення НОК України запрошують 

представників ЗМІ взяти активну участь у Заході.  

12.3. НОК України в офіційних прес-релізах розповсюджує інформацію про 

Захід, його історію та інформацію про організацію.  

12.4. По завершенню кожного етапу Заходу НОК України та його 

регіональними відділеннями готуються окремі теле- та радіопередачі, інші 

інформаційні матеріали в загально-національних та обласних ЗМІ (телевізійних 

каналах, друкованих та інтернет виданнях) про перебіг подій, яскраві моменти та 

творчий підхід у реалізації мети зазначеного заходу. 

 

13. Фінансування  

13.1. Витрати на проведення I-ІІ етапів Заходу здійснюються за рахунок 

місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України.  

13.2. Витрати на проведення ІІІ етапу Заходу здійснюються за рахунок 

регіональних відділень НОК України, регіональних бюджетів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

13.3. Витрати на проведення IV етапу Заходу здійснюються за рахунок коштів 

НОК України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 

14.  Заключні положення 

14.1.  Організатори мають право вносити зміни та доповнення до цього 

Положення, в тому числі до умов проведення IVетапу (фіналу) не пізніше, ніж за 

місяць до початку проведення Заходу. 

 



           Додаток  1  

 

Методичні рекомендації 

Знання історії і розвитку олімпійського руху, його ідеалів і цінностей, місця у 

системі явищ сучасного суспільства, формування в учнів навичок та культури 

здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою і 

спортом має велике виховне і освітнє значення. Саме тому Національний 

олімпійський комітет України ініціював проведення Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед дітей та юнацтва "Олімпійське лелеченя". 

Дуже важливо, щоб у підготовці та проведенні заходу брав участь весь 

педагогічний колектив навчального закладу. Бажано залучити до його проведення 

учасників Олімпійських ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників 

навчального закладу, які мають спортивні досягнення, діячів культури і 

мистецтва. Велику користь у вихованні школярів, установленні взаєморозуміння, 

взаємоповаги і співробітництва сім’ї і школи  відіграє участь батьків у цьому 

заході.  

Захід "Олімпійське лелеченя" є комплексним, який складається з культурно-

освітньої та спортивної програм. Культурно-освітня програма включає 

презентацію команди «Ми – олімпійська надія України», вікторину «Знавець 

олімпійського спорту» та конкурс малюнків на олімпійську тематику.  

 Презентація команди –  це представлення команди навчального закладу з 

використанням художнього слова, вокалу, виконанням елементів видів спорту, 

танцю, розповіді про місце олімпійського руху в діяльності закладу, регіону. 

Презентуючи команду, варто звернути увагу на виготовлення емблеми, наявність 

девізу, музичного супроводу, художнього оздоблення місця презентації, плакатів, 

газет та ін. Тривалість презентації – до 3 хвилин. 

Критерії оцінювання презентації команд 

Критерії        
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До спортивної програми належать змагання з комбінованої естафети, до 

якої входять елементи різних видів спорту.  

Комбінована естафета складається з 12 етапів по 20 метрів.  

1. Біг з розкладанням предметів (дівчина) 

2. Біг зі збиранням предметів (хлопець). 

3. Біг, обертаючи скакалку вперед (дівчина). 

4. Ведення футбольного м’яча (хлопець). 



 

5. Ведення баскетбольного м’яча (дівчина). 

6. Біг з утриманням м’ячика ракеткою для тенісу настільного (хлопець). 

7. Біг двох учасників у обручі приставними кроками (дівчата). 

8. Біг двох учасників утримуючи головами затиснутий м’яч (хлопці). 

9.  Біг з проходженням тунеля діаметром 90 см. (дівчина). 

10. Біг з проходженням тунеля діаметром 90 см. (хлопець). 

 

   Рухлива гра – волейбол. 
 

 Змагання з волейболу проводиться за олімпійською системою, згідно 

офіційних правил з трьох партій. Волейбольна партія триває до 25 очок. Матч 

триває до того, як одна з команд виграє дві партії. У третій партії (тай-брейк) 

рахунок ведеться до 15 очок. 

У грі беруть участь всі учасники команди. Одночасно на майданчику 

перебувають 6 гравців однієї команди (3 хлопці та 3 дівчини). Причому, першу 

партію грають одні 6 учасників команди, другу партію – інші 6 учасників 

команди. Для гри у третій партії тренер вибирає трьох хлопців та трьох дівчат із 

своєї команди довільно. 

Заборонено брати участь дітям, які мають спортивний паспорт Асоціації 

дитячого волейболу України. У випадку порушення даної вимоги команда 

дискваліфікується. 

 

«Олімпійська вікторина». Беруть участь всі учасники команди, які за               

3 хвилини повинні написати відповіді на 10 запитань із наведеного нижче 

переліку. Місця визначаються за найбільшою кількістю правильних відповідей. 

Відповіді мають бути чіткими і конкретними.  
 

Перелік питань «Олімпійської вікторини»  

 1. На честь кого проводили античні Олімпійські ігри? 

  2. Де відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції? 

  3. У якій грецькій державі проводили Олімпійські ігри? 

  4. У якій частині Греції розташоване шановане греками святилище Олімпія? 

 5. У долині якої річки відбувалися Олімпійські ігри? 

  6. Біля підніжжя якої гори проводили стародавні Олімпійські ігри? 

  7. Який рік вважають датою проведення перших Олімпійських ігор 

Стародавньої Греції? 

  8. Як часто відбувались Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 

  9. Як довго тривали перші Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 

  10. У якому виді спорту змагалися атлети під час проведення перших 

Олімпійських ігор? 

  11. Хто мав право на участь в олімпійських змаганнях у Стародавній Греції? 

  12. Перед початком олімпійських змагань Герольд запитував у глядачів, чи 

знають вони, що-небудь негативне про атлета. Учасник давньогрецьких 

Олімпійських ігор, перш за все, мав бути гідним громадянином, а потім уже 

спортсменом. Що означали вигуки глядачів “Axios, Axios, Axios”? 

  13. Як були вдягнені учасники Олімпійських ігор? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA


 

  14. Яке взуття використовували учасники Олімпійських ігор Стародавньої 

Греції? 

  15. Де розміщувалися глядачі олімпійських змагань у Стародавній Греції? 

  16. Що таке Олімпіада? 

  17. Відрізок часу між двома Олімпійськими іграми стародавні греки 

вважали Олімпійським роком, або Олімпіадою. Скільки він тривав? 

  18. Як називають сказання та історії, що прославляють діяння героїв, які 

боролися з природними або надприродними стихіями та істотами, жертвували 

собою заради батьківщини чи своїх ідеалів? 

  19. Засновником Олімпійських ігор вважають Геракла. Під яким ім’ям він 

був відомий у Римі? 

  20. За стародавньою легендою Геракл на честь своєї перемоги над царем 

Еліди посадив оливковий гай, який згодом стали вважати священним. Яку назву 

він мав? 

  21. Один з міфів розповідає, що античному богові вдалося перемогти свого 

батька Кроноса у боротьбі за пануванням над світом. На його честь у 

майбутньому стали проводити Олімпійські ігри. Як звали античного бога? 

  22. Яке з семи чудес стародавнього світу знаходилося в Олімпії? 

  23. Яку довжину мала бігова доріжка стадіону в Олімпії? 

  24. Як називали лінію старту на олімпійському стадіоні? 

  25. Що таке «мета» на стародавньому стадіоні чи іподромі? 

  26. Гармонійний розвиток людини був основою виховання в Стародавній 

Греції. Чого не вміла людина, яку Платон називав «кульгавою»? 

  27. Який вид змагань був першим на Олімпійських іграх? 

  28. Де проводили перші змагання у Стародавній Греції? 

  29. Якої довжини була мінімальна дистанція бігу на Олімпійських іграх у 

Стародавній Греції? 

  30. Скільком метрам відповідав забіг на 1 стадій? 

  31. Згідно з легендою Геракл відміряв своїми стопами дистанцію для 

змагання з бігу на Олімпійських іграх – 1 стадій. Скількома стопами Геракла вона 

вимірювалась? 

  32. Як фіксували перемогу в забігу на 1 стадій? 

  33. Яку назву мав забіг на 1 стадій? 

  34. Яку назву мав забіг на 2 стадія? 

  35. Як називали забіг на довгу відстань від 7 до 24 стадій? 

  36. Яку назву мав забіг у повному озброєнні, що входив до програми 

Олімпійських ігор? 

  37. Як називали групу учасників походу до Колхіди, які започаткували один 

із найскладніших видів олімпійських змагань – пентатлон? 

  38. Як звали давньогрецького міфічного героя, який очолив похід за 

золотим руном? 

  39. На якій арені відбувалися борцівські герці? 

  40. Чи мали право жінки брати участь в Олімпійських іграх Стародавньої 

Греції? 

  41. Кому з жінок дозволяли бути присутнім на Олімпійських іграх 

Стародавньої Греції? 



 

  42. Як називали переможців Олімпійських ігор у Греції? 

  43. Як звали першого олімпійського чемпіона? 

  44. Чим нагороджували переможців Олімпійських Ігор у Стародавній 

Греції? 

  45. Як звали відомого математика й філософа – переможця Олімпійських 

ігор? 

  46. Кого вважають засновником сучасного олімпійського руху? 

  47. Який орган створено на Конгресі відродження Олімпійських ігор? 

  48. Який основоположний документ МОК прийняли на конгресі? 

  49. Кого учасники Конгресу обрали першим президентом МОК? 

  50. Якого року були проведено перші Олімпійські ігри сучасності? 

  51. Де відбувалися І Міжнародні Олімпійські ігри сучасності? 

  52. Де відбулися І Юнацькі Олімпійські ігри? 

  53. Як звучить олімпійське гасло? 

  54. Що зображено на олімпійському прапорі? 

  55. Кожного високосного року біля вівтаря поблизу храму Гери від 

сонячних променів спалахує полум’я – олімпійський вогонь. Де його запалюють? 

  56. Біля підніжжя якої гори запалюють олімпійський вогонь сучасних Ігор? 

  57. Як запалюють олімпійський вогонь? 

  58. Який предмет використовують в олімпійській естафеті під час 

передавання вогню? 

  59. Що промовляють спортсмени та судді на церемонії відкриття 

олімпійських змагань? 

  60. Спортсмени якої країни йдуть першими в колоні учасників під час 

церемонії відкриття Олімпійських ігор? 

  61. Де мешкають спортсмени під час проведення Олімпійських ігор? 

  62. Кому належить верховна влада в олімпійському русі? 

  63. Чи проводили Олімпійські ігри у роки Першої та Другої світових війн? 

  64. Давні китайці називали цю гру “юй-мао-цу”, що в перекладі означає 

“м’яч з пір’ям”. Про яку спортивну гру йдеться? 

  65. Який видатний баскетболіст володіє титулами “Легенда баскетболу”, 

“Кращий гравець ХХ століття”? 

  66. У якій спортивній грі чоловіки використовують м’яч і биту? 

  67. Якими жестами рефері сповіщає про перемогу одного із боксерів? 

  68. Як називають спортивне взуття важкоатлета? 

  69. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому 

майданчику під час ігри у волейбол? 

  70. Чим відрізняється м’яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків? 

  71. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому 

майданчику під час гри у пляжний волейбол? 

  72. Який із предметів є спортивним снарядом у гімнастиці художній? 

  73. Що означає в перекладі з японської мови “дзюдо”? 

  74. Який вид спорту називають “королевою спорту”? 

  75. Який вид спортивних змагань не входить до олімпійської програми з 

легкої атлетики? 



 

  76. Який предмет спортсмени передають один одному під час 

легкоатлетичної естафети? 

  77. У програмі сучасних Олімпійських ігор проводять змагання з бігу на 

дистанцію 42 км 195 м. Як називається цей вид бігу? 

  78. Який спосіб плавання в перекладі з англійської мови означає “метелик”? 

  79. Руки якого способу плавання нагадують рухи жабеняти? 

  80. Визначте вид спорту, у якому на Олімпійських іграх змагаються тільки 

жінки? 

  81. У якому виді спорту використовують найлегший м’яч? 

  82. У якій країні виникло тхеквондо? 

  83. Що таке керлінг? 

  84. Як називають лижі, призначені для лижних гонок? 

  85. Як називають найпростіший спосіб гальмування на лижах? 

  86. Санний спорт – це швидкісний спуск по спеціально обладнаній льодовій 

трасі на санях. Чим обладнані такі санчата? 

  87. Які засоби потрібні для проведення спортивної гри хокей на льоду? 

  88. На які відрізки часу поділяють спортивну гру хокей на льоду? 

  89. Кому з українських спортсменок присвоєно звання найкращої 

гандболістки ХХ ст.? 

 90. Назвіть ім’я та прізвище українського спортсмена, який зійшов на 

найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу пошани 1988 р., 35-разового 

рекордсмену світу, багаторазового чемпіона світу та Європи. 

  91. Де і коли вперше замайорів Державний прапор України на церемонії 

урочистого відкриття Олімпійських ігор? 

  92. У якому виді спорту здобуто першу олімпійську нагороду для збірної 

команди України? 

  93. Хто здобув перше олімпійське “золото” для команди України? 

  94. Українська легкоатлетка здобула на Іграх ХХУІ Олімпіади золоту 

медаль у змаганнях з потрійного стрибка. Назвіть ім’я та прізвище спортсменки. 

  95. Кого з українських спортсменів журналісти з любов’ю називали 

“золотою рибкою”? 

 96. Хто з українських спортсменів-чоловіків завоював золоту медаль у 

змаганнях з боротьби вільної на Олімпійських іграх в Афінах 2004 р.? 

  97. Вільна боротьба на Олімпійських іграх була прерогативою чоловіків. 

2004 р. до програми Ігор уперше увійшли змагання з цього виду спорту серед 

жінок. Хто з українських спортсменок здобув перше олімпійське “золото” з 

боротьби вільної? 

  98. Кого з українських спортсменів-медалістів визнано найтехнічнішим 

боксером Ігор ХХІХ Олімпіади в Пекіні? 

  99. Хто відповідає за розвиток олімпійського руху в Україні? 

  100. Якого року створено Національний олімпійський комітет України? 

  101. Кого обрано першим президентом Національного олімпійського 

комітету України? 

  102. З 2005 р. Національний олімпійський комітет України очолює 

шестиразовий чемпіон світу, 35-разовий рекордсмен світу, олімпійський чемпіон, 

Герой України. Назвіть його ім’я та прізвище. 



 

          Додаток 2 

 

 

Форма заявки 
 

 

Назва змагання _______________________________________________ 

 

Організація __________________________________________________ 

 

№ Прізвище, ім`я 

спортсмена 

 

Дата 

народж. 

Домашня 

адреса , 

телефон 

Клас Дата 

проход 

ження  

медогляду 

Віза 

лікаря 

про 

допуск 

до 

змагань 

Печатка 

медзаклад

у 

        

 

 

Начальник відділу освіти  

РДА, МВК_______________________________________________ 
                                              (Прізвище, ім`я. Особистий підпис) 

 

 

Директор ЗОШ №__________________________________________________  
                                                                       (Прізвище, ім`я. Особистий підпис) 

 

Лікар_______________________________________печатка лікарського закладу 
                    (Прізвище, ініціали. Особистий підпис) 

 

Керівник організації, що 

направляє на змагання ______________________ 
Печатка                                                                    (Особистий підпис) 

 



 

      Додаток 3 

  

 

 

 

 

 
  

Картка учасника спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва 

«Олімпійське лелеченя 2019» 

 

Прізвище ,ім`я по батькові 

Область 

(район)___________________________________________________________ 

Загальноосвітній навчальний  

Заклад_______________________________________клас__________________ 

Керівник_____________________________________________________ 

                       (  Підпис , ініціали, прізвище) 

 

Оргкомітет________________________________________________________ 

                         (  Підпис , ініціали, прізвище) 

 

 

 

       Додаток 4 

Звіт 

про проведення I-IIІ етапів Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

серед дітей «Олімпійське лелеченя»  
 

Кількість закладів освіти та осіб 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

Заклади 

освіти 

учні Заклади 

освіти 

учні Заклади 

освіти 

учні 

Короткий описовий звіт, що включає інформацію: 

- про гостей заходу, залучення олімпійців, відомих спортсменів та ветеранів 

спорту; 

- проведення конкурсів та вікторин та інших активностей; 

- висвітлення заходу в ЗМІ. 

 

Начальник відділу освіти  

РДА, МВК 
(печатка)      (підпис, прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

Фото 

4Х6 



 

Додаток 5 

Заявка 

на участь у IV (фінальному) етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей  «Олімпійське лелеченя» 
 

від ___________________________________________ області  
 

№ Прізвище, ім’я 

та  

по батькові 

Дата 

народження  

Назва 

навчального 

закладу 

Адреса навчального 

закладу, телефон 

Домашня адреса,  

телефон 

Дата 

проходження 

медогляду 

Віза лікаря, 

печатка медичного 

закладу 

Фото учасника, 

печатка 

навчального закладу 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13. Вчитель ФК        

14. Представник 

відділення НОК 
       

 
Представник команди  

                        _____________  (_______________) 

  М.П. 

 

Директор навчального закладу                         _____________  (_______________) 

                       М.П. 

 

Голова регіонального відділення  

НОК України         _____________ (_______________) 

  М.П. 

 



 

 


