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1. Загальні положення: 
1) обласний етап спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва 

“Олімпійське лелеченя” (надалі – захід) проводиться Тернопільським обласним 
відділенням НОК України за підтримки органів виконавчої влади у сфері фізичної 
культури і спорту, освіти і науки протягом кожного навчального року; 

2) пріоритети заходу – виховання учнів на гуманістичних цінностях 
олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, солідарності, благородства; 
формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення до 
активних занять фізичною культурою та спортом; підготовка до 
високопродуктивної праці; 

3) правове регулювання заходу здійснюється відповідно до законодавства 
України та цього Положення; 

4) при проведенні заходу не допускається використання прапорів, гасел, 
знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій. Не допускається будь-
яка політична агітація та пропаганда. 
2. Мета та завдання: 

1). Мета заходу – пропаганда здорового способу життя, поширення ідей 
олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога 
більшої кількості дітей та юнацтва до занять спортом, організація змістовного 
дозвілля. 

2). Завдання заходу: 
- формування свідомості учнів щодо корисності та необхідності занять 

фізичною культурою і спортом; 
- збагачення учнів знаннями стосовно олімпійських видів спорту, історії  

Олімпійських ігор, видатних спортсменів; 
- формування в учнів уявлення про олімпійський рух у світі та, зокрема, в 

Україні; 
- розвиток пізнавального інтересу до фізичної культури, спорту та 

олімпійського руху; 
- створення засобами фізичної культури та спорту творчої атмосфери, 

пробудження в учнях бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності; 
- формування позитивного відношення та інтересу до фізичної культури, 

спорту, олімпійського руху та здорового способу життя; 
- сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських 

спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях 
найвищих рівнів. 
3. Організація, керівництво, термін та місце проведення Заходу 

1). Захід проводиться у три етапи: 
I етап – проводиться в березні-квітні місяці 2016 року в районах та у м. Тернопіль,         
м. Чортків, м. Бережани та м. Кременець серед загальноосвітніх шкіл. 
II  етап – проводиться в квітні місяці 2016 року серед переможців І етапу по зонах 
в районах та м. Тернопіль, м. Чортків, м. Бережани та м. Кременець. 
III  етап – обласні фінальні змагання проводяться серед переможців ІІ етапу в        
травні-червні місяці 2015 року. 

2). Загальне керівництво проведення заходу здійснюється Тернопільським 
обласним відділенням НОК України, департаментом освіти і науки та 



департаментом сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної 
адміністрації. 

3). Організація і проведення I етапу покладається на педагогічний колектив 
школи, безпосереднє проведення – на відповідний оргкомітет та головну суддівську 
колегію школи. 

4). Організація і проведення II етапу заходу покладається на управління 
(відділ) освіти, управління (відділ) з питань фізичної культури і спорту, молоді та 
спорту міських рад і райдержадміністрацій. Безпосереднє проведення здійснюють 
відповідні оргкомітети та суддівські колегії. 

5). Керівництво та організацію проведення III етапу заходу здійснюють 
Тернопільське обласне відділення НОК України, департамент освіти і науки, 
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної 
адміністрації. 
4. Учасники Заходу 

До участі у всіх етапах змагань „Олімпійське лелеченя” допускаються 
команди  учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Учасники заходу: юнаки та дівчата віком 10-12 років. 
Склад команди – 13 чоловік (6 хлопців, 6 дівчат та 1 представник).  
Команди повинні прибути на змаганнях в єдиній спортивній формі. 

5. Програма заходу 
Програма Заходу на всіх етапах включає три складові: спортивну, освітню та 

культурну частини. 
1). І етап: 
- презентація команди (назва, емблема, девіз); 
- комбінована естафета (стадіон),  естафети (спортивний зал); 
- вікторина. 
2). ІІ етап зональні змагання: 
- презентація команди (назва,емблема, девіз); 
- комбінована естафета (стадіон),  естафети (спортивний зал); 
- вікторина. 
У зональному етапі приймають участь команди шкіл – переможці міських, 

районних змагань „Олімпійське лелеченя”. 
Зональний етап заходу відбудеться у 5-х зонах у квітні місяці 2016 року. 

І ЗОНА ІІ ЗОНА ІІІ ЗОНА ІV ЗОНА V ЗОНА 
20 квітня  
смт. Козова  

22 квітня  
м. Чортків

26 квітня  
м. Кременець

28 квітня  
м. Заліщики 

м. Тернопіль

Зборівський 
район 

Підволочиський 
район 

Шумський 
район 

Бучацький 
район 

 

Тернопільський 
район 

Теребовлянський 
район 

Кременецький 
район 

Борщівський 
район 

 

Бережанський 
район 

Чортківський 
район 

Ланівецький 
район 

Монастириський 
район 

 

м. Бережани 
Гусятинський 

район 
Збаразький 

район 
  

Підгаєцький 
район 

  (можливі зміни)  

 



3). ІІІ етап Заходу обласні фінальні змагання: 
- презентація команди (назва, емблема, девіз, інформація про школу); 
- комбінована естафета (стадіон), естафети (спортивний зал); 
- вікторина. 
Фінальні змагання ІІІ етапу відбудуться в травні-червні місяці 2016 року. 
До фінального заходу допускаються команди, які стали переможцями 

зональних змагань. 
У зональному етапі та фінальних змаганнях заходу „Олімпійське лелеченя” 

комбінована естафета складається із 12 етапів відповідно до правил змагань, 
затверджених суддівською колегією. 

Про умови, місце та дату проведення фінальних змагань буде повідомлено 
додатково. 

Організатори залишають за собою право вносити зміни у спортивну 
програму змагань. 
6. Визначення та нагородження переможців 

Команди-переможці та команди-призери визначаються за найменшою сумою 
очок набраних за результатами окремих видів програми заходу на кожному з етапів. 

На кожному із етапів змагань, що входять до Програми заходу, учасникам 
нараховуються очки, за результатами змагань, згідно зайнятих ними місць, по 
такому принципу: 

1 місце - 1, 3 місце - 3,  5 місце - 5, 7 місце - 7, 9 місце - 9, 11 місце - 11, 
2 місце - 2,  4 місце - 4, 6 місце - 6, 8 місце - 8, 10 місце - 10, 12 місце - 12. 
Переможець в кожному виді заходу визначається за найменшою сумою 

набраних очок. При однаковій сумі балів перевага надається команді, у якої кращим 
є результат у комбінованій естафеті. 

Команди-переможці та команди-призери за сумою видів програми заходу 
нагороджуються: 
- на ІІ етапі – сертифікатами та нагородною атрибутикою з логотипом НОК України; 
- на ІІІ етапі – кубками, медалями, сертифікатами та нагородною атрибутикою з 
логотипом НОК України. 

Вчителі фізичного виховання та школи, які підготували команди-переможців 
та команди-призерів фінальних змагань заходу нагороджуються сертифікатами та 
нагородною атрибутикою з логотипом НОК України. 
7. Порядок і термін подачі заявок 

Для участі у ІІ етапі заходу, представниками команд подається витяг з 
протоколів попередніх змагань I етапу заходу. 

ФОРМА ЗВІТУ 
Підсумковий протокол проведення І етапу спортивно-масового заходу 

серед дітей та юнацтва „Олімпійське лелеченя”. 
Місто, (район) 
_________________________________________________________________ 
 

№ Кількість учнів  
 Кількість навчальних закладів  
 Переможець етапу  

 



Директор Навчального закладу_____________ 
Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації, 
управління освіти і науки Тернопільської  
міської ради ____________________ 
(печатка) (підпис. прізвище, ініціали) 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
на участь у ІІ та ІІІ етапах змагань серед дітей та юнацтва 

„Олімпійське лелеченя” 
 
від _____________________________ 
 

№ Прізвище, ім’я 
Рік 

народж. 

Ідентифікаційний 
номер або 

Свідоцтво про 
народження 

Навчальний 
заклад 

Клас 
Дозвіл 
лікаря 

       
       
       
 
Директор Навчального закладу______________- 
Начальник міського (районного) управління (відділу) освіти _______________ 
Представник ___________________ 
Допущено до змагань __________ чоловік 
Лікар __________________ 
 
8. Висвітлення Заходу у ЗМІ 

Захід широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.  
Відділення НОК України та місцеві осередки запрошують представників ЗМІ 

взяти участь у висвітленні заходу.  
Тернопільське обласне відділення НОК України спільно із ЗМІ готує 

телерадіопередачі та публікації у щотижневих періодичних виданнях про перебіг 
подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети після 
проведення Заходу. 
9. Фінансування Заходу 

Витрати на проведення І етапу здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та 
з залученням коштів спонсорів, меценатів, приватних осіб. 

Витрати на проведення ІІ та ІІІ етапів змагань заходу: 
витрати, пов’язані з харчуванням учасників та представника змагань (від 

команди - 12 спортсменів та 1 представник), суддівської колегії та лікаря в 
зональних змаганнях, нагородження кубками, медалями, сертифікатами та 
нагородною атрибутикою з логотипом НОК України – за рахунок Тернопільського 
обласного відділення НОК України; витрати, пов’язані з участю команд у ІІ та ІІІ 



етапах змагань (проїзд в обох напрямках, добові) за рахунок організацій, що 
відряджають.  
 
10. Безпека при проведенні змагань. Підготовка спортивних споруд. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 
№2025 “Про підготовку спортивних споруд та інших спеціально підведених місць 
для проведення масових та культурно-видовищних заходів”, підготовка спортивної 
споруди покладається на власника спортивної споруди. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 
зобов’язаний  подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.  

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до 
відповідальності, передбаченою чинним законодавством України. 
11. Медичне забезпечення змагань 
 У відповідності до “Положення про медичне забезпечення спортивно-масових 
заходів”, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
27.10.2008 № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється 
обласним лікарсько-фізкультурним диспансером.  
 Лікар змагань входить до складу суддівської колегії, на правах заступника 
головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для 
учасників, суддів, організаторів змагань.  
 
 
 
 

Дане положення є офіційним викликом на захід 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

Методичні рекомендації з проведення обласних змагань Всеукраїнського 
спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва „Олімпійське лелеченя” 

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 справі виховання школярів, встановленні добрих відносин 
взаєморозуміння, взаємоповаги і співробітництва сім’ї і школи відіграє участь 
батьків у цьому заході. 

До змагань допускаються учні, віднесені за станом здоров’я до основної 
медичної групи. Учні, віднесені за станом здоров’я до підготовчої і спеціальної 
медичних груп, можуть бути помічниками, суддями тощо. 

Захід „Олімпійське лелеченя” є комплексним. Його програма складається з 
презентації команди, спортивної та культурно-освітньої програм. 

 
Презентація команди „Ми – олімпійська надія України”  
Презентація команди – театралізоване дійство з використанням елементів 

гімнастичних, танцювальних, акробатичних та інших спортивних вправ (за 
бажанням) тощо, до 3 хвилин, протягом якого учні представляють команду, її 
емблему та девіз, а також виявляють ставлення команди до спорту та олімпійського 
руху. Презентація може мати музичний супровід – фонограму (але не додаткових 
учасників, учителів – музикантів). Після 3 хв. презентації виступ команди може бути 
зупинений, оскільки порушені часові рамки. Перед змаганнями проводиться 
жеребкування порядку презентації, зворотній відлік якого використовується як 
результат жеребкування на комбіновану естафету. 

Оцінювання презентації здійснюється за наступними критеріями: 
1. Актуальність і відповідність девізу темі заходу; 
2. Художній рівень емблеми команди та відповідність темі заходу, школі; 
3. Злагодженість виступу команди; 
4. Музичне оформлення презентації; 
5. Костюми або форма учасників (зовнішній вигляд); 
6. Змістовність презентації (відповідність темі заходу); 
7. Оригінальність. 

 
До спортивної програми належать змагання з комбінованої естафети 

(стадіон), до якої входять елементи різних видів спорту. 
Етап №1 Біг змійкою – учасник команди стає на лінії старту. За сигналом 

судді учасник команди оббігає фішки змійкою 5 шт., які розміщені на відстані 3 м. 
одна від одної та передає естафету наступному учаснику, який продовжує естафету. 



Якщо учасник не оббіжить фішку, штраф 1 сек. Перша фішка розміщується на 
відстані 5 м. від лінії старту. Довжина естафети 25 м. 

Етап №2 Човниковий біг – учасник команди після передачі йому естафети 
повинен перенести кубики (3 шт.) з одного квадрату в інший, які розміщені на 
відстані 5 м. один від одного. За один раз можна переносити тільки один кубик. 
Кубик у квадрат потрібно покласти, а не кинути. Якщо учасник кине кубик, штраф 1 
сек. Довжина естафети 15 м. 

Етап №3 Біг стрибками через скакалку – учасник прийнявши естафети бере 
скакалку і пересувається 30 м. зі скалкою, якою виконує обертальні рухи вперед та 
передає естафету. Мінімальна кількість обертальних рухів скакалкою 15 обертів. За 
порушення нараховується штраф 5 сек. Довжина естафети 30 м. 

Етап №4 Ведення футбольного м’яча – учасник команди після передачі 
йому естафети веде футбольний м’яч 5 метрів по прямій, потім обводить 10 фішок, 
що розміщені на відстані 2 м. одна від одної намагаючись їх не збивати. За кожну не 
обведену фішку штраф 1 секунда. Завершуючи етап веденням м’яча по прямій 5 м., 
учасник повинен поставити м’яч павучку на живіт за лінією передачі естафети. 

 Довжина естафети 30 м. 

 
Етап №5 „Павучок з м’ячем на животі” – „павучок” прийнявши естафету 

сидячи на землі, спирається руками позаду тулуба, пересувається в такому 
положенні вперед відірвавши від землі таз і перебираючи руками і ногами. У разі 
втрати м’яча, учасник повертає м’яч у попереднє положення та продовжує естафету 
з місця втрати м’яча. Прижимати м’яч підборіддям забороняється, у разі 
невиконання штраф 1 сек. „Павучок” –  у разі не повернення на місце штраф 1 сек. 

Довжина естафети 20 м. 
Етап №6 „Флорбол” – учасник команди після передачі йому естафети за 

допомогою ключки веде м’яч по прямій лінії, потім обводить 10 фішок, що 
розміщені на відстані 2 м. одна від одної. Завершується етап веденням м’яча по 
прямій 5 м. до лінії передачі естафети. За кожну не обведену фішку штраф 1 сек. 
Довжина естафети 30 м. 

Етап №7 „Пінгвін” – учасник прийнявши естафету стартує з футбольним або 
волейбольним м’ячем, затисненим між колінами і пересувається стрибками 15 м. У 
разі  втрати, м’яч підбирається і затискується між колінами з того місця, де було 
його втрачено і дальше продовжується пересування до фінішу. У разі не повернення 
на місце втрати м’яча, штраф 1 сек. Довжина естафети 15 м. 

Етап №8 Ведення баскетбольного м’яча – учасник команди після передачі 
йому естафети повинен почергово провести баскетбольний м’яч змійкою поміж        
5 фішок 3 м. одна від одної. Ведення проводиться однією рукою (лівою або правою). 
Завершується етап веденням м’яча по прямій 5 м. до лінії передачі естафети. За 
кожну не обведену або збиту фішку штраф 1 сек. Довжина естафети 25 м. 

Етап №9 Біг з бар’єрами – на дистанції 40 метрів розташовують 3 бар’єри. 
Учасник прийнявши естафету має як найшвидше подолати сорокаметрову відстань 
перестрибуючи кожен бар’єр, після чого передати естафету наступному учаснику 



команди. Якщо учасник збив або не перестрибнув бар’єр, штраф 5 сек. Відстань між 
бар’єрами становить 10 м. Висота бар’єра до 40 см.  

Етап №10 „Біг з перенесенням тенісного м’яча ракеткою для бадмінтону” 
– учасник після прийняття естафети переносить тенісний м’яч ракеткою для 
бадмінтону. За кожне падіння м’яча нараховується штраф 2 сек. 

Довжина естафети 30 м. 
Етап №11 „Коник стрибунець” – учасник команди починає стрибати на 

одній нозі дистанцію 20 м. Учасник може поміняти ногу лише один раз. У разі 
стрибка на дві ноги нараховується штраф 2 сек. 

Етап №12 Гладкий біг – після передачі естафети учасник команди долає 
відстань 60 м. та фінішує в естафеті. 
 

Проведення зустрічної естафети в спортивному залі 
Естафета №1 Біг змійкою – учасник команди стає на лінії старту. За 

сигналом судді учасник команди оббігає змійкою фішки і передає естафету 
наступному учаснику, який продовжує естафету. Якщо учасник не оббіжить фішку, 
штраф 1 сек. Довжина естафети 15 м. 

Естафета №2 Човниковий біг – учасник повинен перенести кубики (3 шт.) з 
одного квадрату до іншого, які розміщені на відстані 5 метрів один від одного. За 
один раз можна переносити тільки один кубик. Кубик у квадрат потрібно покласти, 
а не кинути. Якщо учасник кине кубик, штраф 1 сек. Довжина естафети 15 м. 

Естафета №3 Біг стрибками через скакалку – з лінії старту учасник 
естафети бере скакалку і пересувається 15 м. зі скалкою, якою виконує обертальні 
рухи вперед та передає естафету. Мінімальна кількість обертальних рухів скакалкою 
становить 7 обертів. За порушення нараховується штраф 5 сек.  

Довжина естафети 15 м. 
Естафета №4 Ведення футбольного м’яча – учасник прийнявши естафету 

обводить 10 фішок змійкою, що розміщені на відстані 2 м. одна від одної 
намагаючись їх не збивати. Завершуючи естафету учасник повинен поставити м’яч 
павучку на живіт перед лінією передачі естафети.  

Довжина естафети 15 м. 

 
Естафета №5 „Павучок з м’ячем на животі” – „павучок” прийнявши 

естафету сидячи на землі, спирається руками позаду тулуба, пересувається в такому 
положенні вперед відірвавши від землі таз і перебираючи руками і ногами. У разі 
втрати м’яча, учасник повертає м’яч у попереднє положення та продовжує естафету 
з місця втрати м’яча. Прижимати м’яч підборіддям забороняється, у разі 
невиконання штраф 1 сек. „Павучок” –  у разі не повернення на місце штраф 1 сек. 

Довжина естафети 15 м. 
Естафета №6 „Флорбол” – учасник команди після передачі йому естафети  

проводить ключкою м’яч змійкою поміж п’яти фішок, що розміщені на відстані 3 м. 
одна від одної. За кожну не обведену стійку штраф 1 секунда.  

Довжина естафети 15 м. 



Естафета №7 Біг з підкиданням повітряної кульки (дівчатка) – учасник 
команди після передачі йому естафети, біжить з набиванням повітряної кульки 15 м. 
Кулька під час проходження естафети повинна бути в повітрі.  

Довжина естафети 15 м. 
Естафета №8 Ведення баскетбольного м’яча – учасник прийнявши естафету 

повинен почергово провести баскетбольний м’яч змійкою поміж п’яти фішок 3 м. 
одна від одної. Ведення проводиться однією рукою (лівою або правою). За кожну не 
обведену або збиту фішку штраф 1 сек. Довжина естафети 15 м. 

Естафета №9 „Пінгвін” – учасник команди після передачі йому естафети, 
стартує з футбольним або волейбольним м’ячем, затисненим між колінами і 
пересувається стрибками 15 м. У разі  втрати, м’яч підбирається і затискується між 
колінами з того місця, де було його втрачено і дальше продовжується пересування 
до фінішу. У разі не повернення на місце втрати м’яча штраф 1 сек. Довжина 
естафети 15 м. 

Естафета №10 Біг з підкиданням м’ячика ракеткою для настільного 
тенісу – учасник прийнявши естафету біжить з набиванням м’ячика ракеткою для 
настільного тенісу 15 м. За кожне падіння м’яча команді нараховується штраф 1 сек. 

Етап №11 „Коник стрибунець” – учасник команди починає стрибати на 
одній нозі дистанцію 15 м. Учасник може поміняти ногу лише один раз. У разі 
стрибка на дві ноги нараховується штраф 2 сек. 

Етап №12 Гладкий біг – учасник команди долає відстань 15 м. та фінішує в 
естафеті. 

Примітка: кожний  учасник команди бере участь  лише  в  одному етапі. 
Порядок виставлення учасників (хлопчик чи дівчинка) на етапи естафети 
довільний.  

Етапи естафет та їх порядок можуть бути змінені оргкомітетом, про що 
оприлюднюється під час наради з представниками команд-учасниць перед початком 
змагань. 

Перемагає команда, яка показала найкращий результат з урахуванням 
штрафних секунд. 

Культурно-освітня програма включає вікторину „Знавець олімпійського 
спорту”. 

Проведенню вікторини повинні передувати заняття, на яких учні знайомляться 
з історією Олімпійських ігор Стародавньої Греції, відродженням сучасних 
Олімпійських ігор, символікою та церемоніями Ігор, розвитком олімпійського руху 
в світі та Україні.  

Запитання мають бути чіткими і конкретними. Варто вивісити у школі 
орієнтовні запитання, список рекомендованої літератури, щоб учні могли і 
самостійно готуватися до вікторини. 

Вікторина „Знавець олімпійського спорту”. Участь бере вся команда, яка 
розв’язує тестові завдання або завдання вікторини (кількість учасників команди 
може бути змінена оргкомітетом).  За кожну правильну відповідь – 1 бал, 
виправлення відповіді не допускається. За однакової кількості балів у двох і більше 
команд перевагу має команда, яка показала кращий час. Кількість питань для 
вікторини та норматив часу для відповіді встановлюється суддівською колегією. 
Питання для вікторини роздаються учасникам на місці проведення (перелік питань 
визначає Тернопільське обласне відділення НОК України). 



 
 


