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Керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської  

міської державних адміністрацій

Керівникам закладів післядипломної 

педагогічної освіти

Про презентацію Всеукраїнського проєкту

«Єдина Україна» за концепцією «Спорт заради розвитку» 

та навчання тренерів-координаторів

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

повідомляє, що 16 березня 2023 року у м. Львів відбудеться презентація

Всеукраїнського проєкту «Єдина Україна» за концепцією «Спорт заради

розвитку» (далі – Проєкт) та перший день тренінгу для тренерів-координаторів із

Волинської, Закарпатської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської,

Рівненської,  Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей.

Організаторами Проєкту є Г О « Українська федерація «Спорт заради

розвитку» спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в

Україні за підтримки Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту

освіти».

Основною метою Проєкту є допомога в інтеграції та адаптації дітей та

батьків/опікунів серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та дітей і з

особливими освітніми потребами в місцеві громади засобами фізичного

виховання та спорту з використанням концепції «Спорт заради розвитку».

Для урочистого відкриття Проєкту запрошуємо керівників та педагогів

закладів загальної середньої освіти м. Львова та експертів згідно з додатком 1.

До участі в заходах запрошуємо науково-педагогічних працівників та

вчителів ЗЗСО, які пройшли відбір для навчання (додаток 2). Учасники

тренінгу стануть тренерами-координаторами, котрі поширюватимуть ідею

концепції «Спорт заради розвитку» під час з а н я т ь для вчителів/інструкторів

фізичного виховання (навчання буде відбуватися в змішаному режимі: один день

офлайн (у день відкриття) та один день онлайн).
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Витрати, пов’язані із участю у заході (вартість квитків, проживання за

потреби та харчування) залишаються за організаторами.

Звертаємо увагу, що продовжується реєстрація закладів загальної

середньої освіти та закладів дошкільної освіти задля втілення ідеї та проведення

фізкультурно-оздоровчих занять. Після конкурсного відбору кожен освітній

заклад отримає набір спортивно-ігрового інвентарю «Цікава фізкультура»,

оригінальну брендову продукцію та методичні матеріали для проведення занять.

Реєстрація закладів освіти за покликанням:

https://forms.gle/xwPLuj1jBb2Y5LgZ7

Переваги для участі у Проєкті надаються закладам освіти зі шкільною

командою, вмотивованою до впровадження інновацій, в яких

навчання/виховання відбувається в офлайн-режимі з дотриманням безпекових

умов (наявність укриття), котре розраховане не велику кількість учнів, ВПО та

дітей з особливими   освітніми потребами.

У кожному закладі освіти, відібраного до участі у Проєкті, впродовж

березня-червня проводитимуться фізкультурно-оздоровчі заняття за участі

внутрішньо переміщених дітей та дітей з особливими освітніми потребами, а

також їх батьків/опікунів за концепцією «Спорт заради розвитку».

Звертаємо увагу, що продовжується реєстрація представників із

Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей для онлайнового

навчання. Педагоги зазначених областей зможуть приєднатися до проведення

фізкультурно-оздоровчих занять в інших регіонах України за місцем фактичного

перебування. Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/4ZFwCjZryRWJ7F9u8

Детальну інформацію можна отримати за  телефонами:

099-059-37-71  –  Олексій  Качан;

067-582-91-36  – Євгенія Сливка.

Просимо проінформувати заклади освіти та сприяти участі науково-

педагогічних працівників та вчителів ЗЗСО у зазначених заходах.

Директор      Євген БАЖЕНКОВ

097-842-32-67 Галина КОЛОМОЄЦЬ

https://forms.gle/xwPLuj1jBb2Y5LgZ7
https://forms.gle/4ZFwCjZryRWJ7F9u8
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СПИСОК КЕРІВНИКІВ ТА ПЕДАГОГІВЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ М. ЛЬВОВА ТА ЕКСПЕРТІВ 
УЧАСНИКІВ ВІДКРИТТЯ ПРОЄКТУ У М.ЛЬВІВ 

 
ПІБ Посада 
Коломоєць 
Галина Анатоліївна 

Начальник відділу ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» 

Качан  
Олексій Анатолійович 

Комунальний заклад "Вінницький 
ліцей №26 ім. Героя України Дмитра 
Майбороди" 

Гусєв  
Віктор Григорович  

Завідувач відділу військово-
патріотичного виховання, основ 
здоров’я та фізичної культури 
Комунального закладу вищої освіти 
Вінницької академії безперервної 
освіти  

Рябоконь  
Ольга Володимирівна  

Проректор з науково-педагогічної 
роботи Комунального закладу вищої 
освіти Вінницької академії 
безперервної освіти  

Бенкич 
Леся Григорівна Ліцей №2 Калинівської міської ради  

Філатова 
Ганна Сергіївна 

Заклад загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів № 9 м. Торецька 
Бахмутського району Донецької 
області 

Глоба Марія Григорівна 

КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної 
ради» 

 



Додаток 2 
до листа ІМЗО 
від 10.03.2023№ 21/08-330 
  

СПИСОК РЕГІОНАЛЬНИХ ТРЕНЕРІВ 

УЧАСНИКІВ ВІДКРИТТЯ ПРОЄКТУ У М. ЛЬВІВ 

Волинська область  
Олійник  
Лілія Святославівна Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради  
Шикелюк  
Анна Василівна 

Підгайцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького 
району  

Березюк  
Ангеліна Володимирівна 

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 8 «Вишиванка» Володимирської міської ради 

Дикий  
Олег Юрійович Волинський національний університет імені Лесі Українки 
Гапон  
Любомир Олегович Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради  

Житомирська область  
Волинець  
Ліана Алімівна 

Романівський ліцей №1 Романівської ОТГ Житомирського 
району  

Кліменчук  
Федір Михайлович 

Романівський ліцей №1 Романівської селищної ради 
Житомирського району  

Гошко  
Андрій Миколайович 

Комунальний заклад "Житомирський ОІППО" Житомирської 
обласної ради 

Гвіздон  
Людмила Валеріївна Гімназія №1 ім. Т. Г. Шевченка м. Бердичева  

Миколайчук  
Дмитро Олександрович Ліцей №5 м. Житомира 

Закарпатська область  
Яковлєв  
Анатолій Сергійович 

Королівський заклад загальної середньої освіти №1 
Королівської селищної ради  

Мориляк  
Василь Михайлович 

Голубинська гімназія Полянської сільської ради 
Мукачівського району  

Щерба  
Марія Юріївна 

Ужгородська початкова школа "Пролісок" Ужгородської 
міської ради  

Попович  
Ганна Іванівна 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. 
В.С. Гренджі-Донського 
Івано-Франківська область  

Гоголь  
Олена Юріївна Чернігівський ліцей Івано-Франківської міської ради 
Черевко  
Мар’яна Василівна 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу 
№30 «Ластівка» Івано-Франківської міської ради 

Скульський Павло 
Георгійович Ліцей ім. Миколи Сабата Івано - Франківської міської ради 
Кіндзерська  
Ірина Павлівна Ліцей № 10 Івано-Франківської міської ради 

Львівська область  
Ковалишин  
Галина Богданівна 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
м. Львова 

Костюк  
Руслан Андрійович 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської 
селищної ради 



Басараб  
Наталія Ігорівна 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Новояворівської міської ради 

Стадник  
Ірина Анатоліївна 

Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання 
та спорту МОН України 

Гесик  
Мирослав Романович 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІст. Сокальський ліцей 
№3 Сокальської районної ради 

Рівненська область  
Цимбалюк  
Олег Петрович Рівненський ліцей №12 Рівненської міської ради  
Жук  
Світлана Володимрівна 

Тучинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Дзвіночок» Гощанської селищної ради 

Cокол  
Ірина Василівна Здолбунівський ліцей №1 Здолбунівської міської ради 

Тернопільська область  
Юрків  
Оксана Романівна Козівський ліцей імені В. Герети Козівської селищної ради 
Аллабергенова  
Ольга Юріївна 

Лановецький міський комунальний заклад дошкільної 
освіти(ясла-садок) «Ромашка» 

Антипченко  
Надія Вікторівна 

Лановецький міський комунальний заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Сонечко» 

Хмельницька область  
Ребрина  
Анатолій Арсенович Хмельницький національний університет 
Магльона  
Ігор Сергійович 

Заміхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Новоушицької селищної ради  

Шкарпета  
Віталій Леонідович 

Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка, 
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

Сокоть  
Леся Володимирівна 

Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 19 ім. М.А. Павловського 

Чернівецька область  
Репало  
Світлана Михайлівна  

Комунальний заклад загальної середньої 
освіти Сторожинецький ліцей №1 

Семенніков  
Олександр Валерійович 

Хотинський опорний заклад загальної середньої 
освіти Хотинської міської ради 

Цибанюк  
Олександра Олександрівна 

ЗДО №48 м. Чернівці, кафедра теорії та методики фізичного 
виховання і спорту ЧНУ 

Романюк  
Олена Олександрівна 

Чернівецький ліцей № 19 імені Ольги 
Кобилянської Чернівецької міської ради 
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