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Тема. Організація інноваційної діяльності з 

олімпійської освіти на основі компетентнісного 

підходу з метою формування ціннісного 

ставлення учнів до здоров'я, покращення їх 

фізичного розвитку та спортивної 

підготовленості. 

Місце проведення: комунальний заклад 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 

Вінницької міської ради». 

Дата проведення:  08.12.2017 рік. 

Учасники: завідувач відділу управління 

освітою та координації методичної роботи 

Вінницької академії неперервної освіти 

Ковальчук Валентина Іванівна, слухачі школи 

резерву керівних кадрів у Вінницькій області 

Співорганізатори: заступник директора з 

виховної роботи Михайлова І.В., педагог-
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Бадьорна О.В., Добранська Л.І., Фалейтор Л.Г., 

Добранська Л.І., Катриченко Ю.А., Лавіцький 

О.М., Соловіцька В. П.,  Конюхова Ю.В., Мазур 

Л.Ф., Токар К.О. 



 Зустріч було розпочато 

фотодайджестом «Наша мета – бути 

кращими, наша ціль – бути першими», 

головною метою якого було первинне 

ознайомлення учасників Всеукраїнського 

семінару з найвагомішими спортивними 

досягненнями дітей закладу. 

Науково-теоретичну лабораторію 

«Олімпійської освіти» презентувала у 

педагогічному  дайджесті заступник 

директора з виховної роботи – 

Михайлова І.В.Яка наголосила, що 

КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ передбачає створення сучасного 

освітнього середовища, яке забезпечить 

необхідні умови, засоби і технології для 

навчання учнів, вчителів, батьків. 

Політика нашої школи базується на 

педагогіці партнерства. 

Однією з 10 КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ є здатність і 

бажання учня дотримуватися здорового 

способу життя. Чітке усвідомлення вагомого значення фізичної активності як запоруки здоров’я учнів, впровадження 

олімпійської освіти у закладі як одного із векторів виховання учня - особистості-патріота-новатора дає можливість 

досягнути високих результатів, як у спорті так і у навчанні. 

 «Такого результату можливо досягнути, - зауважила Ірина Володимирівна, - лише при комплексному 

використанні усього арсеналу інноваційних методів з фізичного виховання. Вчителі закладу наполегливо працюють, 

щоб випускник 27-мої школи був особистістю, новатором, патріотом, конкурентоспроможнім на світовому ринку 

праці.»   



   

З 2009 року в 

класах із спортивною 

направленістю  школи № 

27 було введено курс  

«Основи олімпійських 

знань». Олімпійська 

освіта в закладі є не 

тільки важливим 

фактором пропаганди олімпійського руху серед учнів, а й могутнім засобом вирішення стратегічних завдань, що стоять 

перед сучасною школою, і, насамперед, важливим компонентом гуманітарного виховання, спрямованого на формування 

в учнівської молоді фізичного і морального здоров’я, навичок здорового способу життя, залучення їх до занять 

фізичною культурою та спортом. 

В рамках презентації відбулась екскурсія ЗАЛОЮ ОЛІМПІЙСЬКОЇ СЛАВИ. 

   

 


