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На виконання листів Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2021 року № 2.02-14/192 та 

Національного олімпійського комітету України від 30 березня 2021 року 

№ 201НК», Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 21.04.2021 № 87, 

№ 88, № 92 щодо реалізації в закладах освіти Всеукраїнських проєктів  

«Олімпійський день», «OlympicLab», у травні-червні 2021 року в закладах 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 

та вищої освіти проведено різноманітні заходи олімпійського спрямування. 

Метою заходів є популяризація фізичної культури, спорту, олімпійського 

руху та пропаганда здорового способу життя. Реалізація зазначених вище 

проектів надала можливість учням та студентам спробувати себе у 

різноманітних рухових активностях, дізнатися більше про олімпійські види 

спорту, олімпійські цінності, познайомитися та поспілкуватися з 

найуспішнішими спортсменами України як досягти успіху, будувати кар’єру, 

дотримуватись гендерної рівності тощо. Екологічний модуль проєкту 

«OlympicLab» ще раз привернув увагу молодого покоління до проблеми 

захисту навколишнього середовища.  

Проєкти отримали широку популярність серед учнівської та студентської 

молоді, здійснювалися з урахуванням вимог епідеміологічної ситуації, 

висвітлювалися в засобах масової інформації.  

Найактивнішими учасниками проєктів «Олімпійський день», 

«OlympicLab» стали такі навчальні заклади:  

серед закладів вищої та фахової передвищої освіти - Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, Миколаївський національний 

аграрний університет, Миколаївський національний університет імені                   



В.О. Сухомлинського, Миколаївський будівельний фаховий коледж 

Київського національного університету будівництва та архітектури, 

Миколаївський базовий медичний фаховий коледж, ВСП «Первомайський 

фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова», Первомайський медичний фаховий коледж, Миколаївський 

муніципальний академічний коледж, Вознесенський коледж Миколаївського 

національного аграрного університету, Миколаївський коледж транспортної 

інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна, Технолого-економічний коледж 

Миколаївського національного аграрного університету;  

серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 

Маринівський професійний аграрний ліцей, Єланецький професійний 

аграрний ліцей, Арбузинський професійний аграрний ліцей, Вище професійне 

училище № 21 м. Миколаєва, Миколаївський професійний ліцей торгівлі та 

ресторанного сервісу, Професійно-технічне училище № 42, ДНЗ 

«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»; 

серед закладів освіти інтернатного типу - Очаківська ЗОСШ-інтернат                    

І-ІІІ ст., Шевченківська ЗОШ-інтернат І-ІІ ст., Мішково-Погорілівська ЗОСШ-

інтернат І-ІІІ ст., Миколаївська СЗОШ, КЗ «Широколанівська СШ», КЗ 

«Вознесенська спеціальна школа», Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 

«Обдарованість», Миколаївська ЗОСШ-інтернат І-ІІІ ст. № 7, Миколаївська 

ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. № 3, Володимирівська ЗОШ-інтернат І-ІІ ст.;  

серед закладів загальної середньої освіти: 

Снігурівської міської ради: Снігурівські ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, № 1, гімназія 

ім. Т.Г. Шевченко, Юріївська та Нововасилівська філії І-ІІ ст. Снігурівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.; 

Южноукраїнської міської ради: Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст., Южноукраїнські 

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4, № 3, № 2, гімназія № 1; 

Горохівської сільської ради: Суворський І-ІІІ ст., Баратівський    І-ІІІ ст., 

Садовий І-ІІІ ст., Новософіївський І-ІІІ ст., Горохівський І-ІІІ ст., 

Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ст. та Промінський НВК; 

Олександрівської селищної ради: Актовська ЗОШ І-ІІ ст., Воронівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка, Трикратська 

ЗОШ І-ІІІ ст.; 

Бузької сільської ради: Бузька ЗЗСО І-ІІІ ст., Вознесенська ЗЗСО І-ІІІ ст., 

ЗЗСО Таборівська І-ІІІ ст.;  

Березанський ЗЗСО І-ІІІ ст. Березанської селищної ради; 

Тридубський ЗЗСО І-ІІІ ст. Кривоозерської селищної ради; 

Михайлівська філія Колосівської ЗОШ І-ІІІ ст. Веселинівської селищної 

ради; 

Степківський ЗЗСО І-ІІІ ст. Кам’яномостівської територіальної громади; 

Степівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Степівської сільської ради; 

Миколаївська гімназія № 4 Миколаївської міської ради; 

Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Врадіївська районна гімназія Врадіївської 

селищної ради; 



ЗЗСО Арбузинської, Мішково-Погорілівської, Галицинівської, 

Нечаянської, Широківської, Інгульської, Радсадівської територіальних громад.  

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити дипломами Національного олімпійського комітету зазначені 

вище заклади освіти за активну участь в Олімпійському дні та «Екологічному 

модулі» проєкту #OlympicLab. 

2. З метою пропаганди здорового способу життя, рухової активності, 

фізичної культури і спорту, основних принципів та ідей олімпійзму серед учнів 

та студентів рекомендувати начальникам управлінь (відділів) освіти міських, 

сільських (селищних) рад, керівникам закладів освіти:  

2.1 активно реалізовувати проєкти фізкультурно-оздоровчого та 

пропагандистського спрямування Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України та Національного олімпійського комітету 

України;  

2.2 впроваджувати у закладах освіти Рекомендації щодо стратегічного 

розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської та учнівської 

молоді на період до 2025 року, затверджених наказами Міністерства освіти і 

науки України від 15.02.2021 №193 та № 194;  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Мошків О.В. 

 

 

 

Начальник відділення            Олександр КУЛІШОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Олена Мошків 0990646502 
 


