
#OlimpikLab 
 

П’ятий рік поспіль в усіх регіонах нашої держави проводиться проєкт 
#OlimpikLab, який ініційований Національним олімпійським комітетом 
України. Завдяки цьому проєкту учні можуть познайомитись з олімпійцями, 
дізнатись про олімпійські цінності, як будувати кар’єру, дотримуватись 
гендерної рівності тощо. Захід спрямований на реалізацію одного із важливих 
напрямів діяльності Міжнародного олімпійського комітету – заохотити дітей та 
молодь всього світу долучитись до здорового способу життя, сприйняти його 
філософії, жити за олімпійськими цінностями дружби, досконалості та 
взаємоповаги, залучити їх до занять фізичною культурою та спортом і 
адаптувати до здорового способу життя.  

В минулому році до напрямків проєкту було включено «Олімпійський 
екомодуль», який успішно реалізується регіональними відділеннями України за 
участі лісівників, екологів, олімпійців, волонтерів, висвітлюючи молодому 
поколінню проблеми захисту навколишнього середовища, гасіння пожеж, 
подолання повеней, вирубки лісів, забруднення водного та повітряного 
простору, питання сміття тощо. Він надає можливість залучення до екологічних 
активностей широких верств населення та його здійснення проходить з 
врахуванням епідеміологічної ситуації та дотриманням умов карантину. 

Вказана ініціатива знайшла підтримку Комісії «Спорт та навколишнє 
середовище» НОК України під час засідання якої, 20 травня 2020 року, було 
ініційовано старт екологічних заходів проєкту з нагоди Міжнародного дня ООН 
«Всесвітній день довкілля». Метою «Олімпійського екомодулю» є навчання 
оптимізації використання природних ресурсів, збереження навколишнього 
середовища, створення підстав до подальшого сталого розвитку, становлення 
екологічно відповідальної молоді. 

Управління охорони здоров’я ОДА закликає усіх бажаючих долучатися до 
заходів проєкту #OlimpikLab. Більш детальна інформація знаходиться за 
посиланням:  http://noc-ukr.org/about/projects/olympiclab/. 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/olimpiklab?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFf_Z_NMSzz6Wji9BuUpjz5wVMTBidNIzX__vQuvrwHpMDkvgYigGoOFRKdfbSVe8gVZem4ruigeycKSSZXOEIZVw1AaxS_i8EudgwhVVNSbiKA_41ISr0aLHHiL2kY8hquoCKHouDxZ-ydtL_eGtYa1QDavqP7fuKbCn1AZK6oQ&__tn__=*NK-R
http://noc-ukr.org/about/projects/olympiclab/




Цікаво про 

• Розпочато реалізацію проекту у 2016 році 
під патронатом Міжнародного 
олімпійського комітету в рамках програми 
«Young Change Maker +»

• З 2018 року проект оновлено та 
реалізується НОК України у партнерстві з 
«Coca-Cola Foundation»

• Реалізація проекту здійснюється на 
території всієї країни за допомогою 25 
регіональних відділень НОК України

• Проект включає в себе 6 модулів, за 
допомогою яких учасники отримують 
навички, які корисні як в житті так і в  спорті

• Основна направленість проекту –
соціалізація учасників заходу (дітей та 
спікерів - тренерів/олімпіців, які 
знаходяться в статусі переселенців)



Результати 

• 4100 учасників

• 60 закладів освіти

• 80 олімпійців

• 53 заходи в рамках проекту

2016 
рік

• Понад 5000 учасників

• 228 закладів освіти

• 86 олімпійців

• 40 заходів в рамках проекту

2017 
рік



План на 2018 рік 

• 12 500 учасників

• з них 6 000 переселенців

• 25 тренерів/олімпійців –
спікерів

• З них 12 тренерів/олімпійців 
– спікерів переселенців

• 150 заходів в рамках проекту

2018 
рік



Оновлення 

Новий партнер 
проекту «Coca-Cola 

Foundation»

Оновлення модулів 
проекту

Нові цільові групи 
проекту – діти (12+) 

та тренери/олімпійці 
переселенці



Здоровий спосіб життя 
(здорове харчування, 

спорт)

Волонтерство

Чат з чемпіонами та 
лідерські навички

Основи бізнесу та 
кар’єри

Ментальне 
тренування

Загальнолюдські 
та олімпійські 

цінності

Модулі                          2018



Розклад модулів

Січень - червень

1. Здоровий спосіб життя (здорове 
харчування, спорт);

2. Волонтерство

3. Чат з чемпіонами та лідерські 
навички

Деталі щодо проведення кожного 
модулю за посиланням http://noc-
ukr.org/about/projects/olympiclab/

Вересень - грудень

4. Основи бізнесу та кар’єри

5. Ментальне тренування

6. Загальнолюдські та олімпійські 
цінності

Деталі щодо проведення кожного 
модулю за посиланням http://noc-
ukr.org/about/projects/olympiclab/

* Розклад проведення модулів може змінюватись відповідно 
до особливостей та потреб регіону 

http://noc-ukr.org/about/projects/olympiclab/
http://noc-ukr.org/about/projects/olympiclab/


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


	272 Олимпик
	272 OlympicLab_0_about (1)

