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ПЕРЕМОЖЦІ ФІНАЛУ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
СПОРТИВНО-МАСОВОГО ЗАХОДУ ДЛЯ ДІТЕЙ «ОЛІМПІЙСЬКЕ 
ЛЕЛЕЧЕНЯ» - 2014 
За номінаціями: 

Краща відео-презентація команди 

Відео всіх команд представлено на сайті: 

http://aksynova1.wix.com/2014#!lelechenj/cexc 

− Перше місце – команда «Олімпійці» Енергодарської багатопрофільної 

гімназії «Гармонія» 

Кращий малюнок «Ми – олімпійська надія України!» 

− Перше місце – команда «Північний флот» Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ленінського ТВО м. Запоріжжя  

 

Кращий вірш олімпійської тематики 

− Перше місце – команда «Олімпійці» Енергодарської багатопрофільної 

гімназії «Гармонія» 

Загальний залік 

1) Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» - учитель фізичної 

культури Сухов Олександр Олександрович 

2) Загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Основа» м. Запоріжжя – 

учитель фізичної культури Матвіїшина Тетяна Дмитрівна 

3) Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 87 – учитель фізичної культури 

Давидова Олена Володимирівна 

4) КУ «Пологівський колегіум № 1» 

5) Андріївська спеціалізована різнопрофільна гімназія І-ІІІ ст. Бердянського 

району 

6) Енергодарський багатопрофільний ліцей 

7) Навчально-виховний комплекс «Якимівська гімназія»Якимівського району 

http://aksynova1.wix.com/2014#!lelechenj/cexc
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Загальні данні 

Захід тривав з листопада 2013 до 10 квітня 2014 року. 

03-04.04.2014 відбулися зональні тури обласного фіналу Заходу, в якому приймали 

участь найкращі команди районів і міст Запорізької області. Разом – 29 команд по 

12 учнів. У тому числі 5 команд учнів шкіл-інтернатів області. 

За традицією, яка існує в нашій області, команда учнів – переможець обласного 

фіналу – автоматично стає учасницею обласного фіналу наступного року. 

Обласний фінал Всесвітнього навчального проекту IAAF«Дитяча легка 
атлетика» 
Проект впроваджується в Запорізькій області, починаючи з 2009 року. Приймають 

участь всі школи-інтернати області. 

Всі матеріали розміщені на блозі «ЛІДЕР»: http://mofizkult-

zp.blogspot.com/p/iaaf.html 

На сайті «УРОК»: http://aksynova1.wix.com/2014#!iaaf/c1n8p 

Щорічно обласний етап розпочинається в січні, коли проводиться установчий 

семінар-тренінг для керівників команд. У цьому році – 23.01.2014. 

 
У фіналі – 2014 обласного етапу проекту приймали участь команди учнів 24 

навчальних закладів Запорізької області (із 27). Змагання проводяться за 

підгрупами: 1 підгрупа – загальноосвітні школи-інтернати (діти – сироти та діти, 

які залишилися без піклування батьків); ІІ підгрупа – діти із розумовими вадами; 

ІІІ підгрупа – діти, які мають нозологічні відхилення в стані здоров’я. 

Вже третій рік поспіль до складу учасників команд входять і учителі, які на рівні 

учнів виконують всі завдання програми проекту. 

http://mofizkult-zp.blogspot.com/p/iaaf.html
http://mofizkult-zp.blogspot.com/p/iaaf.html
http://aksynova1.wix.com/2014#!iaaf/c1n8p
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До програми в цьому році включено: 

− Метальне двоборство – метання дитячого списа або диску (на вибір 

учня) та вортексу 

 
− Стрибкове двоборство – стрибок у квадраті + стрибки через скакалку 

 
− Стрибок із  жердиною 

 
− Естафета «Формула – 1» 
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− Командний біг на витривалість (4 хв.) 

Переможці за підгрупами 

   
1. КЗ «Малобілозерська 

естетична гімназія-інтернат 

«Дивосвіт» ЗОР. 

2. КЗ «Матвіївська 

загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ст.» ЗОР. 

2. КЗ «Запорізький 

Січовий колегіум-інтернат» 

ЗОР. 

1. КЗ «Гуляйпільська 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат» ЗОР. 

2. КЗ «Запорізька 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 2» ЗОР. 

3. КЗ «Вільнянська 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат» ЗОР. 

1. Кам’янська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат для слабочуючих і 

пізнооглухлих дітей. 

2. Новомиколаївська 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат для дітей із 

важкими вадами мовлення 

«Паросток». 

3. КЗ «Запорізький навчально-

реабілітаційний центр 

«Джерело» ЗОР. 

Загальні данні 

 
Разом у обласному етапі Проекту прийняли участь: 24 команди по 12 учнів у 

кожній. 

 

Координатор Проектів – Олена Аксьонова 

м/т. 0679014908 


