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СТановлення педагогічних оСнов олімпійСьКої оСвіТи в уКраїні
анотація. Актуальність обраного напрямку дослідження посилюється і тим, що в Україні, як державі, 
яка є активним учасником міжнародного олімпійського руху, існує нагальна потреба розгортання цьо-
го виду діяльності, потребує дослідження змістовний компонент шкільних програм олімпійської освіти, 
ефективність організації та форми впровадження знань олімпійської тематики. У зв’язку з цим важливо 
визначити шляхи впровадження відповідних заходів в систему шкільної олімпійської освіти України. 
Метою нашого дослідження є дослідження становлення педагогічних основ олімпійської освіти в Укра-
їні. У статті виділено роль і місце П’єра де Кубертена у формуванні та становленні олімпійської освіти. 
Виокремлено етапи становлення й розвитку олімпійської освіти в Україні. Проаналізовано українську 
систему олімпійської освіти, реалізація якої здійснюється у двох основних напрямках: загальноосвітньому 
й спеціально-освітньому. Отже, створення сучасної системи освіти і виховання підростаючого покоління 
неможливе без оптимального вирішення цілої низки соціальних, економічних, екологічних, політичних, 
правових та інших завдань. 
Ключові слова: олімпійська освіта, становлення, етапи розвитку
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promoTing pedagogical basis oF olYmpic educaTion in ukraine
summary. The urgency of the chosen direction of research is also intensified by the fact that in Ukraine, as a 
country that is an active participant in the international Olympic movement, there is an urgent need for the 
deployment of this type of activity; it requires the study of the content of the school curriculum of Olympic edu-
cation, the effectiveness of the organization and the form of introduction of knowledge of the Olympic theme. 
In this regard, it is important to determine the ways of implementing appropriate measures in the system of 
school Olympic education in Ukraine. The purpose of our research is to study the formation of the pedagogical 
foundations of the Olympic education in Ukraine. The article highlights the role and place of Pierre de Cou-
bertin in the formation and formation of Olympic education. The stages of the formation and development of 
the Olympic education in Ukraine are distinguished. The Ukrainian system of Olympic education is analyzed, 
implementation of which is carried out in two main directions: general education and special educational. Con-
sequently, the creation of a modern system of education and upbringing of the younger generation is impossi-
ble without the optimal solution of a range of social, economic, environmental, political, legal and other tasks. 
One of the options for solving this difficult problem may be the organization of an educational process based 
on the ideology of olympias, through the introduction of a system of Olympic education and the dissemination 
of literature among students. Olympic education, as an effective means of raising children and young people, 
has deep historical roots. Its dynamics can be represented in the form of three successive stages: the first –  
the origins of the idea of Olympic education; the second is the formation of its foundations; the third – reali-
zation and development. The implementation of Olympic education in the educational process of children and 
youth is carried out through the introduction of innovative projects, the use of methodological aids, the use of 
various forms of the dissemination of Olympic ideas.
keywords: Olympic education, formation, stages of development.

Постановка проблеми. Існування сучасної 
системи освіти і виховання підростаючого 

покоління неможливе без оптимального вирішен-
ня цілого ряду соціальних, економічних, еколо-
гічних, політичних, правових та інших завдань. 
Найпріоритетнішим, на думку науковців може 
бути організація освітньо-виховного процесу на 
основі ідеології олімпізму, шляхом запроваджен-
ня системи олімпійської освіти та розповсюджен-
ня літератури серед учнівської молоді [1; 3; 7; 9]. 

На сьогодні, олімпійська освіта, крім того що 
є важливим фактором розвитку олімпійського 
руху в Україні, так олімпійська освіта ще є ефек-
тивним засобом вирішення завдань, що стоять 
перед державою, і, насамперед, важливим компо-
нентом гуманітарного виховання, спрямованого 
на формування в українців фізичного і морально-
го здоров’я, навичок здорового способу життя, за-
лучення їх до занять фізичною культурою та спор-
том, передусім підростаючого покоління [2; 6; 8].

В Україні, яка є важливою складовою міжна-
родного олімпійського руху, ідея поширення знань 
олімпійської тематики набула поширення напри-
кінці ХХ – на початку ХХІ століття. У дослідженнях 
М. Булатової, Б. Ведмеденка, В. Драги, К. Козло-
вої, В. Платонова, Н. Турчиної та інших зазнача-
ється, що підвищення обізнаності в олімпійському 
русі спрямовується на розв’язання певного проти-
річчя між високими досягненнями у спорті і низь-
ким рівнем фізичної культури, знань про олімпій-
ські ідеали та цінності олімпізму серед учнівської 
молоді [2–4; 11; 13; 15].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо, що П’єр де Кубертен, засновник сучас-
ного олімпійського руху, пов’язував філософію 
олімпізму з ідеєю вдосконалення людини, люд-
ських відносин і суспільства на основі викорис-
тання спорту, спортивних змагань і підготовки до 
них (В.М. Платонов, С.І. Гуськов, 1994; А.Н. Бу-
грєєв, 1993, 1997). Спираючись на гуманістичні 
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ідеї Кубертена, педагоги довели, що завдяки ре-
алізації олімпійської освіти, можливо виховати 
у підростаючого покоління таку життєву позицію, 
в якій гуманізм є необхідною нормою поведінки 
(А.Т. Гутін, 1984; О.І. Самусенков, 1989; Ю.П. Се-
гал, 1990; Г.Ф. Петлеванний, А.Г. Егоров, 1996; 
О.В. Козирева, 1997; М.Д. Лагутін, О.О. Лютико-
ва, 1997; Г. Скріпнік, 1999; В.І. Столяров, 1999; 
Л. Заріпова, 2001; М. Булатова, 2010; Єрмолова, 
2012; Я. Зорій, 2016; Я. Галан, 2017 та ін.).

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Серед ряду досліджень 
вітчизняних та зарубіжних науковців нами не 
виявлено систематичних досліджень, де б було 
представлено єдину систему формування педа-
гогічних основ олімпійської освіти в Україні.

метою нашого дослідження є дослідження 
становлення педагогічних основ олімпійської 
освіти в Україні.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сучасний Олімпізм, займаючи особливе 
місце в соціальному і культурному житті сус-
пільства, розглядається як значуща соціокуль-
турна інформація, в якій закладені гуманістичні 
цінності: добра воля людей, прагнення до миру, 
співпраці і взаєморозуміння. Мета Олімпізму 
полягає в тому, щоб поставити спорт на службу 
гармонійного розвитку людства, сприяючи ство-
ренню мирного суспільства, яке зацікавлене 
в збереженні людської гідності. Будь-яка форма 
дискримінації по відношенню до країни або осо-
би – расового, релігійного, політичного або іншо-
го характеру, або за ознакою статі – несумісна 
з приналежністю до олімпійського руху [7].

У сучасному суспільстві формується гострий 
запит на гуманізм і боротьбу з антигуманними 
проявами реальності, що визначає необхідність 
культивування цінностей олімпізму [6] і вимагає 
розробки нових підходів, що дозволяють пере-
творити технологію прикладного використання 
засобів фізичної культури і спорту для освоєння 
культурних основ олімпізму і посилити його гу-
маністичні початки соціалізації [5], в тому числі, 
в аспекті формування етнічної толерантності.

Українські освітні стандарти другого поко-
ління в якості одного з найважливіших компо-
нентів конструкції передбачають орієнтацію на 
особистісні результати освіти. У числі вимог до 
особистісних результатів освоєння учнями осно-
вної освітньої програми загальноосвітнього за-
кладу є сформованість в учнів системи значущих 
соціальних і міжособистісних відносин, ціннісне 
усвідомлення особистісних та громадянських по-
зицій в діяльності, соціальні компетенції, право-
свідомість, здатність до усвідомлення української 
ідентичності в полікультурному соціумі і ряд ін-
ших [9]. Варто зазначити, що під час засвоєння 
дисципліни «Фізична культура» у школі, в числі 
підсумкових особистісних результатів освоєння 
програмного матеріалу визначено формування 
усвідомленого, шанобливого і доброзичливого 
ставлення до іншої мови, віри, громадянської по-
зиції, до історії, культурі, релігії, традицій, мов, 
цінностям народів світу. Одним з основних по-
казників такого ставлення є сформованість толе-
рантності, зокрема, її етнічної складової.

Олімпійський рух має великий вплив на 
життя сучасної людини і розглядається як гро-

мадський рух, покликане різноманітними засо-
бами, формами і методами сприяти реалізації 
принципів олімпізму. Олімпізм – це філософія 
життя, що підносить і об'єднує в гармонійне ціле 
гідності тіла, волі та розуму. Метою Олімпізму 
є повсюдне становлення спорту на службу все-
бічному розвитку особистості, з тим, щоб сприяти 
формуванню мирного суспільства, стурбованого 
про збереження людської гідності [3].

Етап становлення й розвитку олімпійської 
освіти почався зі створення Міжнародного 
олімпійської комітету (МОК), проведення Сесії 
в 1897 р. (Гавр, Франція), на якій були вперше 
підняті питання олімпійської освіти. З відкрит-
тям Міжнародної олімпійської академії (МОА) 
в 1961 р. змінилося уявлення про значення олім-
пійської освіти в сучасному світі. Актуальність 
розвитку цього напрямку сприяло створенню 
спеціальної комісій МОК з культури й олім-
пійської освіти у 2000 р. Вона була створена 
в результаті об’єднання двох попередніх: комі-
сії МОК з МОА й олімпійської освіти (1967 р.) 
і комісії МОК з культури (1968 р.). Згодом, до 
цих організацій, що займаються поширенням 
олімпізму приєдналися Міжнародний комітет  
П. де Кубертена, міжнародні й національні цен-
три олімпійських досліджень й освіти, організа-
ційні комітети Олімпійських ігор (ОКОІ), націо-
нальні олімпійські академії (НОА) та ін. [10].

Олімпійська освіта активно практикується 
в інших країнах, таких як Канада, Німеччина. 
Програми олімпійської освіти, що реалізуються 
в експериментальних школах цих країн, дозво-
ляють значно підвищити орієнтацію учнів на 
принципи Фейр Плей, знижують негативний 
моральний вплив існуючої спортивної практики, 
сприяють позитивному зміни ціннісних орієнта-
цій особистості [3; 9].

У сучасному олімпійському русі, існує тенден-
ція у вираженості протиріч комерціалізації і про-
фесіоналізму. Тому, нагальною проблемою є збе-
реження ідеалів П'єра де Кубертена, закладених 
в Олімпійську хартію – основний закон олімпій-
ського руху – це, перш за все, організація мож-
ливостей мирної конкуренції між спортсмена-
ми і окремими країнами, без найменших ознак 
будь-яких дискримінацій за національною, ра-
совою, соціальною або гендерним принципом. 
Головні принципи олімпійського руху: солідар-
ність, чесна гра, взаєморозуміння і взаємоповага 
суперників, дружба – зараз нерідко опиняють-
ся під загрозою. Захистити молоде покоління 
спортсменів від негативних впливів, що мають 
місце в професійному, комерційному спорті, є на-
гальним завданням олімпійського освіти [7; 9].

Формування олімпійської освіти в окрему, 
відносно самостійну галузь педагогічного знання 
сталося не так давно. Перший хто ввів поняття 
«Олімпійська освіта» був С. Фавр, в його доповіді 
в 1968 р (Італія) на 8-й сесії Міжнародної олім-
пійської академії прозвучало дане поняття [9].

Однак основи олімпійської освіти, зокрема 
олімпізму, були закладені П'єром де Кубертеном, 
Джоном Кецеасом ще раніше, в кінці XIX століт-
тя, вони розглядали його як філософію і світо-
гляд олімпійського руху і освіти [4].

Про необхідність розгортання та активізації 
цієї педагогічної діяльності йдеться у багатьох 
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міжнародних офіційних документах [6]. За-
клик включати в державні програми соціально-
го та культурного розвитку і виховання молоді 
в дусі принципів олімпізму міститься в Міжна-
родній хартії фізичного виховання і спорту, при-
йнятої ЮНЕСКО і підписаної майже всіма дер-
жавами-членами ООН. 

У 1983 році на 3-й сесії Міжурядового Коміте-
ту з фізичного виховання і спорту при ЮНЕСКО 
було прийнято резолюцію, в якій було висловле-
но побажання до всіх держав-учасників Комітету 
ввести або посилити викладання олімпійських 
ідеалів в школах і навчальних закладах відпо-
відно до їх власною системою освіти [7].

У 1994 році був створений Керівний комітет 
проекту всесвітньої компанії «Національні олім-
пійські комітети в дії: просування олімпійських 
ідеалів через освіту», який був підтриманий пре-
зидентом Міжнародного олімпійського комітету 
(МОК) Хуаном Антоніо Самаранчем.

Ретроспективний аналіз розвитку олімпій-
ського руху уявляє, що не завжди в суспільстві 
вживався його освітній потенціал. В Україні 
фундаментально розроблена система олімпій-
ської освіти, реалізація якої здійснюється у двох 
основних напрямках: загальноосвітньому й спе-
ціально-освітньому (М.М. Булатова, В.Н. Плато-
нов, 1998-2005 р.). 

Враховуючи те, що олімпійська освіта – це пе-
дагогічний процес, який реалізується на всіх рів-
нях освіти, а шкільний вік є одним із вирішаль-
них (найважливіший) періодів у формуванні 
фізичного, морального і духовного розвитку ди-
тини, варто відзначити доцільність олімпійської 

освіти школярів [8]. Адже саме у шкільному віці 
активно розвивається дитячий організм, форму-
ються пізнавальні якості та інтереси, розвива-
ються рухові здібності, удосконалюються рухові 
навички, стрімко розвиваються моральні та соці-
альні принципи поведінки молодших школярів. 

висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Створення сучасної системи освіти 
і виховання підростаючого покоління неможли-
ве без оптимального вирішення цілої низки соці-
альних, економічних, екологічних, політичних, 
правових та інших завдань. Одним із варіантів 
вирішення цієї складної проблеми може бути 
організація освітньо-виховного процесу на осно-
ві ідеології олімпізму, шляхом запровадження 
системи олімпійської освіти та розповсюдження 
літератури серед учнівської молоді. 

Олімпійська освіта, як ефективний засіб ви-
ховання дітей і молоді має глибокі історичні ко-
ріння. Її динаміка може бути представлена у ви-
гляді трьох послідовних етапів: перший – витоки 
ідеї олімпійської освіти; другий – формування її 
основ; третій – реалізація й розвиток. 

Реалізація олімпійської освіти у виховному 
процесі дітей та молоді здійснюється шляхом 
впровадження інноваційних проектів, викорис-
тання методичних посібників, застосування різ-
номанітних форм поширення олімпійських ідей. 

Перспективним напрямком роботи буде по-
дальше вивчення особливостей впровадження 
олімпійської освіти у процес виховання дітей 
та молоді різних вікових груп, розробка структу-
ри та змісту олімпійської освіти, рекомендацій 
щодо подальшої їх впровадження.
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