
Полтавське обласне відділення Олімпійської академії України створено 

2007 році. Очолює роботу відділення доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних 

дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка Олена Момот. 

Завдання відділення:  

 формувати світогляд молоді, основу якого становить зміцнення і 

збереження здоров’я;  

 формувати  позитивну мотивацію до здоров’язбережування;  

 створити умови для формування у студентів знань про олімпізм, 

Олімпійські ігри, історію Олімпійського руху.  

Одним із напрямів діяльності відділення є науково-дослідна робота. 

Наукові конференції і семінари – одна із форм залучення студентської молоді 

до ідеалів олімпізму, здорового способу життя. Наукові дослідження життєвого 

шляху та педагогічної і громадської діяльності генерала 

О.Д. Бутовського знайшли відображення у багатьох публікаціях науковців 

Полтавщини. А саме, Оксана Даниско, кандидат педагогічних наук, викладач 

 кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування 

здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині 

О.Д. Бутовського (1837 – 1917 р.р.)», опубліковано монографію Олени Момот 

«Виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному 

середовищі вищого навчального закладу», підрозділом якої є тема: 

«Олімпійський рух у вихованні особистості майбутнього вчителя в 

здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального навчального 

закладу». 

Полтавським обласним відділенням Олімпійської академії України, за 

підтримки факультету фізичного виховання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, проводиться ряд наукових 

заходів: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Технології здоров’язбережування в закладах освіти України: проблеми та 



перспективи», відкрито діяльність рубрики «Філософія олімпізму»; 

регіональний студентський науково-методичний семінар «Новітні теоретико-

методичні й методологічні засади розвитку фізичного виховання і спорту», 

відкрито діяльність рубрики «Пропаганда олімпійського руху на 

Полтавщині». 

Для підвищення зацікавленості студентів у набутті знань з олімпійської 

тематики організовано роботу олімпійського кабінету, основними напрямками 

якого є: презентація олімпійської літератури, пошукова та науково-дослідна 

робота. Постійно поповнюється скарбничка олімпійської літератури. 

З метою впровадження олімпійської освіти в освітній процес закладів 

вищої освіти пропонуємо контекстний вид інтеграції через аудиторні форми 

занять навчальних дисциплін до змісту яких можуть входити питання 

олімпійської тематики, олімпійські вікторини. 

Національний олімпійський комітет України, Олімпійська академія 

України – досить потужний шлях поширення олімпійських ідей, що всебічно 

впливає на розвиток та виховання особистості, поглиблює знання про 

олімпійський рух, Олімпійські ігри давнини та сучасності. Такий підхід 

організовує молодь, мотивує їх до здоров’язбережування, дає змогу попередити 

такі небезпечні негативні явища, як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія та 

прищеплює любов до навколишнього середовища і здоров’я, занять фізичною 

культурою і спортом. 

«Якщо ти молодий, енергійний і завзятий, якщо ти володієш силою духу, 

хочеш вдосконалювати свої фізичні, інтелектуальні та вольові якості, прагнеш 

прививати всім оточуючим любов до фізичної культури чи мрієш здобути 

високі спортивні вершини або ж здолати нелегкі рубежі, запрошуємо тебе до 

нас!!!» — гасло активістів Полтавського регіонального відділення Олімпійської 

академії України. 


