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Як відомо, населення нашої планети перевищує 6 мільярдів осіб. Усі ми дуже різні,  
але, в той же час, завжди були і є деякі речі й явища, що об’єднують, без перебільшення, усіх 
жителів Землі. У будь-які часи люди прагнули миру, спокою, добробуту, мріяли про те, щоб 
суперечки  та конфлікти  вирішувалися без  зайвого насильства  і  кровопролиття.  І  тому не 
дивно, що з давнини різні спортивні змагання завжди займали вагоме місце в житті будь-
якого  суспільства.  Мабуть,  саме  тому  найдавнішим  серед  нинішніх  спільних  для  всієї 
планети свят є саме Олімпійські  ігри – найбільші у світі  комплексні  спортивні  змагання. 
Вони кожні  чотири роки збирають кращих атлетів  Землі.  Під час  Олімпійських  ігор світ 
начебто  перетворюється  на  один  гігантський  стадіон,  трибунами  якого  за  допомогою 
телетрансляцій стають усі країни й континенти. 

Олімпійські ігри дійсно сприяють зміцненню дружби та порозуміння між народами та 
втіленню у життя споконвічної мрії людства про гармонійний розвиток кожної людини. 

Як з’явилися та зникли
давні Олімпійські ігри 
На землі Давньої Греції вперше в історії виникла ідея поєднати на змагальній основі 

тілесний  та  духовний  розвиток  людини.  Чому  ж  сучасний  спорт  з’явився  саме  у  цьому 
куточку нашої планети? Як свідчать історики, міста-держави Давньої Греції,  де чоловіків-
воїнів завжди не вистачало, були особливо зацікавлені в максимально можливому розвитку 
фізичних та моральних якостей своїх громадян. 

З давніх-давен  у  кожному  місті  Еллади проводилися  численні 
спортивні змагання під час релігійних свят, коли люди вшановували своїх 
богів-покровителів. Серед усіх грецьких спортивних ігор найдавнішими та 
найзнаменитішими  були  ігри  в  містечку  Олімпія,  що  на  півдні  Еллади. 
Вони проходили влітку через кожні чотири роки біля відомого усій Греції  
храму бога Зевса. Уперше ці ігри були влаштовані у 776 році до н.е., коли 
цар області Еліди на ім’я Іфіт та державний діяч сусідньої Спарти Лікург 
уклали між собою мирний союз.  Вони домовилися регулярно відзначати 
його релігійними святами та спортивними іграми на честь бога Зевса біля храму в Олімпії. 
Спочатку  Олімпійські  ігри  мали  вузькомісцевий  характер;  в  Іграх  брали  участь  лише 
спортсмени з Еліди та Спарти. З 30-ої Олімпіади Ігри набули загальногрецького масштабу, 
збираючи атлетів зі всієї Еллади. 

Учасниками давніх Олімпіад могли бути лише повноправні громадяни грецьких міст-
держав. Іноземці допускалися на Ігри лише в якості глядачів, а одруже-ним жінкам взагалі 
було  заборонено  навіть  наближати-ся  до  місця  проведення  змагань.  Особливі  вісники  з 
Олімпії за півтора роки до чергових Ігор відвідували кожне грецьке місто та закликали всіх 
громадян взяти участь у майбутній Олімпіаді.  Для того, щоб атлети мали можливість без 
перешкод дістатися до Олімпії, а потім роз’їхатися по рідних містах, у рік проведення Ігор 
проголошувалося  двомісячне  „священне  перемир’я”  по  всій  Греції.  Кожний,  хто  під  час 
проведення  Ігор  приносив  до  Олімпії  будь -яку  зброю,  проклинався  жерцями  як 
боговідступник.  Атлети,  що прибули  до Ігор,  біля  вівтаря  Зевса  присягалися  не  уживати 
нечесних  прийомів,  не  входити  у  змову  з  суперниками  та  не  завдавати  супротивникам 
каліцтва. Давні Олімпійські ігри проводилися протягом 5 днів, два з яких присвячувалися 



релігійним  ритуалам  та  жертвоприношенням,  а  також  змаганням  поетів,  сурмачів  та 
барабанщиків. 

Програма ігор  протягом  століть  постійно  розширювалася.  Під  час  1-ої  Олімпіади 
олімпіоніки змагалися у бігові на 1 стадію (бл. 200 м). У змагання 14-ї Олімпіади включили 
подвійний біг (туди і назад), до змагань 15-ї Олімпіади увійшов довгий біг на 4,5 км, а 18-ї - 
п’ятиборство  (біг,  кидання  диска  та  списа,  стрибки  у  довжину,  боротьба,  кулачний  бій). 
Згодом  програму  олімпійських  змагань  доповнили  панкратіон  (поєднання  боротьби  та 
кулачного бою), гонки колісниць і перегони на конях. Переможців вшановували вінками з 
гілок  оливи,  що  зрізали  золотим  ножем  зі  священного  дерева  в  Олімпії,  спортсменам 
споруджували статуї і в самій Олімпії, і на батьківщині, де чемпіони пожиттєво звільнялися 
від податків. Обов’язковою умовою для участі в Іграх був аматорський статус атлетів, що 
приїздили  до  Олімпії;  проте  заможні  люди,  які  одні  тільки  й  мали  достатньо  коштів  та 
вільного часу для підготовки до олімпійських змагань, стали все частіше відмовлятись від 
участі в Іграх. Грецькі міста вимушені були наймати для Олімпіад професійних атлетів, щоб 
підтримувати  ореол  своєї  колишньої  слави;  поступове  падіння  інтересу  до  Ігор  серед 
широких верств грецького суспільства навіть призвело до того, що талановитим іноземним 
спортсменам  дозволили  брати  участь  в  Олімпіадах,  для  чого  їх  офіційно  записували  як 
.греків. 

Після римського завоювання Греції у ІІ ст. до н. е. до програми Олімпійських ігор 
долучили улюблені у Римі бої гладіаторів, цькування диких звірів, а змагання атлетів набули 
більш  грубого  та  жорстокого  характеру.  Давні  Олімпійські  ігри,  які,  врешті-решт, 
позбавилися своєї колишньої слави й пишноти, були офіційно заборонені у 394 році н. е. Це 
зробив  римський  імператор  Феодосій  І,  який  був  щирим  християнином  і  вважав  Ігри 
бридким язичницьким обрядом. У V ст. н. е. давня Олімпія була вщет зруйнована під час 
нашестя  варварських  племен.  На  довгі  віки  люди  забули  навіть  місце  проведення 
найзнаменитіших спортивних змагань стародавнього світу. 

Давньогрецькі Олімпіади: 
інформаційний калейдоскоп

Чи знаєте ви, що...?
● Першим переможцем в історії давніх Ігор став у 776 р. до н. е. бігун з міста Еліда, 

кухар за фахом, на ім’я Кореб; останнім давнім олімпійським чемпіоном у 393 р. н. е. став 
вірменський князь Вараздат – непереможний кулачний боєць. 

● У Олімпії бігуна за передчасний старт перед усією публікою карали різками, а потім 
... дозволяли продовжувати забіг. 

 ● Атлет на ім’я Бібон підняв над головою однією рукою кам’яну гантель вагою 143 
кг. 



 ●  Кулачний  боєць  Ефрідам  одного  разу  проковтнув  свої  вибиті  зуби,  чим 
приголомшив свого супротивника і переміг його.

 ● Найвідомішим кулачним бійцем у Давній Греції був Діагор з острову Родос, який 
заснував  цілу  олімпійську  династію:  три  його  сини  та  два  онуки  стали  олімпійськими 
чемпіонами. Після перемоги на чергових Іграх два сини Діагора підбігли до батька, підняли 
його на плечі і понесли навколо стадіону під гучні привітання співвітчизників. „Чого ж ти ще 
чекаєш від життя,  Діагоре?” – вигукнув  один з  глядачів.  Але Діагор його вже не  почув: 
миттю раніше, сяючи від щастя, старий схопився за серце і помер на очах у публіки. 

 ● Знаменитий філософ та математик Піфагор одного разу переміг на Олімпіаді  у 
кулачному бою. 

 ● Для переможців  Ігор зазвичай  ламали прохід  у  мурах  його рідного  міста.  Цей 
пролом потім швидко закладали,  щоб принесена  з  переможцем „милість  богів”  назавжди 
залишалась на його батьківщині. 

 ● У давній Олімпії крім Олімпійських ігор раз на чотири роки влаштовували свята на 
честь богині Гери, сестри й дружини Зевса, під час яких жінки змагалися з бігу на 160 м. 

Олімпійське Відродження 
Після загибелі  античного світу славетна Олімпія,  де спортивне та мистецьке життя 

вирувало з такою силою, була забута майже на півтора тисячоліття. Похмуре середньовіччя 
наклало церковну заборону на ту нестримну радість, котру народжує досконала фізична сила 
в  поєднанні  з  моральним здоров’ям.  Тільки  починаючи  з  Епохи  Відродження,  європейці 
поступово  повертали  з  мороку  забуття  все  те  прекрасне,  що  свого  часу  створив  світ 
античності.  Саме тоді,  у ХVI-XVIII ст.,  вчені,  письменники,  художники й лікарі  заводять 
розмову про потребу відновити Олімпійські ігри й ті  принципи, на яких вони так довго і  
успішно  трималися.  Обговорення  можливості  відновлення 
античних принципів спортивних змагань тривало кілька століть, 
але усі ці міркування залишалися на рівні балачок. Спорт досить 
повільно входив до життя європейських країн, і багато сучасних 
видів спортивних змагань не встигли навіть виникнути. Мало що 
було  відомо  у  Європі  і  про  давні  Олімпійські  ігри.  Лише 
наприкінці ХVІІІ ст. у долинах річок Алфей і Кладей, де колись 
стояла  знаменита  Олімпія,  з’явилися  археологи,  які  вели 
регулярні  розкопки.  Терпляче  і  обережно  грецькі,  англійські, 
французькі  та  німецькі  вчені  шар  за  шаром  знімали 
тисячорічний  мул  Алфея  і  Кладея,  що  колись  вкрив  давню 
Олімпію  під  час  повені.  І  весь  світ  побачив  нарешті  величні 
руїни стародавнього міста із залишками храмів, п’єдесталами статуй атлетів, фундаментами 
гімнастичних  споруд.  Те,  що  розпочали  археологи  і  мистецтвознавці,  натхненно 
продовжував  французький  суспільний  діяч  П’єр  де  Кубертен.  Заможний  спадкоємець 
старовинного дворянського роду, він з юних літ захоплювався вивченням історії античного 
світу,  а також педагогікою і питаннями фізичного виховання. Сам Кубертен був чудовим 
спортсменом,  активно  займався  боксом,  фехтуванням,  веслуванням,  їздою  верхи.  Як 
ентузіаста спорту, його дуже непокоїло, що в усіх галузях фізичного виховання у той час не 
вщухали суперечки й чвари: борці і штангісти вважали гідною уваги лише важку атлетику, 
легкоатлети ворогували з жокеями, а стрільці заводили інтриги проти тенісистів. І, до того ж, 
великої  шкоди  вже  за  часів  Кубертена  завдавав  світовому  фізкультурному  рухові  дух 
користолюбства, що його посилено культивували бізнесмени від спорту. Кубертен прийшов 
до висновку, що усунути згадані вади можна лише єдиним шляхом: необхідно започаткувати 



регулярні міжнародні змагання, надавши рівні можливості усім видам спорту, в яких могли б 
брати участь спортсмени всіх країн та народів. 

Ще у  1883  році  Кубертен  вперше  запропонував  регулярно  проводити  всесвітні 
спортивні змагання – Олімпійські ігри – і приклав дуже багато зусиль, щоб реалізувати свій 
проект.  Довгі роки безперервних подорожей,  зустрічей,  дискусій,  виступів у пресі  врешті 
решт завершилися скликанням у Парижі в 1894 році Першої Олімпійської конференції. На 
цей форум своїх представників надіслали тринадцять країн, а ще двадцять одна письмово 
засвідчила своє приєднання до новоствореної організації. 23-го червня 1894 року одностайно 
була  ухвалена  пропозиція  Кубертена:  „З  метою  пожвавлення  і  розвитку  фізичного 
виховання,  а  особливо  для  встановлення  дружніх  зв’язків  між  народами, проводити,  на 
зразок грецьких Олімпіад, кожні чотири роки змагальні ігри і запрошувати до участі в них 
усі  народи”.  Тоді  ж  був  заснований  Міжнародний  Олімпійський  комітет  на  чолі  з 
Кубертеном. Цей пост він займав до самої смерті у 1937 році. Цікаво, що серед учасників 
Першого  Олімпійського  конгресу  Росію  представляв  уроженець  Полтавщини,  відомий 
спортсмен і громадський діяч генерал Олексій Бутовський, який потім був присутній і на 
Першій Олімпіаді сучасності. До речі, сам П’єр Кубертен запропонував розпочати нову еру 
Олімпійських  ігор  в  перший  рік  ХХ ст.  у  Парижі.  Та  нетерплячі  й  експансивні  греки  – 
нащадки героїв античних стадіонів – домоглися того, щоб була прийнята нова ухвала: перші 
Ігри  нового  часу  провести  1896  року  в  Афінах  –  на  знак  визнання  величного  минулого 
Еллади. Кубертен, звичайно, не заперечував такому розвитку подій. 

15 квітня 1896 року в Афінах урочисто й радісно було відкрито перші Олімпійські 
ігри  сучасності.  На  реконструйований  стародавній  стадіон  прийшли  80  тис.  глядачів. 

Урочисто пролунав грецький гімн, прогриміли гарматні  салюти і в повітря злетіли тисячі 
голубів з різнобарвними стрічками – крилаті символи миру. На цих перших Іграх одразу ж 
з’явилася  нова  олімпійська  дисципліна  –  марафонський  біг  на  42  км,  введений  на  знак 
вшанування перемоги давніх греків над персами у Марафонській битві в 490 році до н.е. 
Після неї грецький воїн Філліпід здійснив спортивний подвиг - щоб сповістити жителів Афін 
про перемогу, він пробіг 42 км від Марафону до Афін, вигукнув городянам: „Ми перемогли!” 
і впав мертвим. Швидше за всіх цю дистанцію у нові часи пробіг грек-поштар Спирідоніс 
Луїс, що став одним із героїв Ігор. А першим олімпійським чемпіоном сучасності виявився 
американець Джеймс Коннолі, що отримав золоту нагороду в стрибках у довжину. 

Нові  Олімпійські  ігри  від  самого  початку,  від  задуму,  повинні  були  бути  заходом 
значно більшим, ніж звичайне повторення античних традицій. 

Головні  принципи,  впроваджені  Кубертеном  в  Олімпійський  рух  сучасності,  було 
просто неможливо втілити в життя за часи античності, коли люди чітко ділилися на вільних 
та  рабів,  еллинів  та  іноземців,  з  яких  ані  раби,  ані  іноземці  до  змагань  не  допускались. 
Основний принцип сучасного олімпізму, запропонова- ний П. де Кубертеном, перш за все, 
передбачає рівно-правність усіх видів спорту і спортсменів усіх рас, країн, національностей. 
Перший голова МОК не допустив більше повторення ганебної практики, яка мала місце в 
1904 році в США на Іграх у Сент-Луїсі. Тут негри, індіанці та азіати змушені були змагатися 
в два так звані „антропологічні дні”. Засади сучасного олімпійського руху були закріплені в 
уставі  Олімпіад  сучасності  –  Олімпійській хартії.  Хартію  одноголосно  ухвалили  ще  на 
Олімпійському  форумі  у  Парижі  в  1894  році.  Вона  проголошувала  Міжнародний 



Олімпійський  комітет  (МОК)  вищим  керівним  органом  олімпійського  руху,  що  має 
узгоджувати діяльність олімпійських комітетів окремих країн. Цікаво, що Олімпійська хартія 
надає право влаштовувати Олімпійські ігри не країні, а місту. Тому правильно буде казати, 
наприклад,  не  „Олімпійські  ігри  у  Китаї”,  а  „Олімпійські  ігри  у  Пекині”,  додаючи 
порядковий номер ігор. 

 За пропозицією П. де Кубертена, в Олімпійській хартії було зафіксовано положення 
про олімпійську емблему, автором якої був сам голова МОК. П’ять кілець, що сплелися, - 
блакитне, чорне, червоне, жовте та зелене – символізують єднання в олімпійському русі всіх 
п’яти континентів Землі. Кольори кілець Кубертен обрав виходячи з того, щоб один з цих 
кольорів  обов’язково був  присутній  на національному прапорі  будь-якої  країни світу.  До 
складу  олімпійської  емблеми  також  входить  Олімпійський  девіз  „Швидше,  вище,  
сильніше”.  Розміщується  емблема олімпійського руху,  перш за все,  на білому полотнищі 
олімпійського  прапора.  З  1920-го  року  цей  прапор  постійно  майорить  над  столицею 
Олімпіади, а з 1928-го року над головним стадіоном столиці Олімпіади під час її проведення 
у  спеціальній  чаші  палає  олімпійський  вогонь.  Згідно  з  запровадженою  традицією,  він 
запалюється в давній Олімпії  за допомогою великої лінзи від сонячних променів. З цього 
моменту, не згасаючи, олімпійський вогонь здійснює свій довгий шлях до столиці Олімпіади. 
І  вдень,  і  вночі  вогонь  несуть  кращі  атлети  і  видатні  люди  тих країн,  територією  яких 
проходить  ця  грандіозна  естафета.  Цікаво  зазначити,  що  в  2004-му  році,  напередодні 
відкриття Літніх Олімпійських ігор в Афінах, естафета олімпійського вогню, що розпочалася 
в Олімпії, вперше в історії обійшла Земну кулю і завершилася знову на грецькій землі.

 Ще одна важлива традиція сучасного олімпійського спорту – проведення не лише 
Літніх, але й Зимових Олімпійських ігор – з’явилася в 1924-му році, коли у французькому 
містечку Шамоні вперше відбулись олімпійські змагання з зимових видів спорту – лижних 
перегонів, бігу на ковзанах, хокею і т. ін. 

Олімпійська інформаційна 
скарбничка 

Чи знєте ви, що...?
● Будь-яка сучасна Олімпіада завжди має свій девіз, логотип (емблему) та талісман. 

Зазвичай організатори Олімпійських ігор використовують талісман як рекламну та торгову 
марку для залучення додаткових коштів. 

● Першими  (поки  неофіційними)  талісманами  сучас-них  Олімпіад  стали  ягуар, 
скульптурне зображення якого було знайдене серед руїн давнього міста народу майя (Літня 
ХІХ Олімпіада, 1968, Мехіко) та зображення стилізованого лижника на ім’я Шюсс (Х Зимова 
Олімпіада, 1968, Гренобль). 



● Офіційне  визнання  вперше  отримали  талісмани  Літньої  Олімпіади  1972  року  в 
Мюнхені (такса Вальді) та Зимової Олімпіади 1980 року в Лейк-Плесіді (єнот Роні). З того 
часу талісмани стали обов’язковим атрибутом усіх без винятку Олімпійських ігор. 

● Талісмани Літніх Олімпійських ігор

ХІХ - червоний ягуар (1968, Мехіко) 
ХХ - такса Вальді (1972, Мюнхен) 
ХХІ - бобер Амік (1976, Монреаль) 
ХХІІ - ведмежа Міша (1980, Москва) 
ХХІІІ - орленя Сем (1984, Лос-Анжелес)
ХХІV - тигреня Ходорі (1988, Сеул) 
ХХV - собачка Кобі (1992, Барселона) 
ХХVІ - комп’ютерний персонаж Іззі (1996, Атланта) 
ХХVІІ - австралійські тварини кукабарра Оллі, єхідна 
Міллі, утконіс Сід  (2000, Сідней)
ХХVІІІ - античні кукли Феб та Афіна (2004, Афіни) 

ХХІХ- китайські кукли щастя Фува – риба Бей-Бей, панда Цзін-Цзін, антилопа Хуань-Хуань,  
ластівка Інь-Інь, вогонь Ні-Ні (2008, Пекін). 

 

 

 

 

● Талісмани Зимових Олімпійських ігор



Х - стилізований лижник Шюсс (1968, Гренобль)
ХІІ - сніговик Олімпіямандл (1976, Інсбрук) ХІІІ - єнот Роні (1980, Лейк-Плесід) 
ХІV - вовченя Вучко (1984, Сараєво) 
ХV - білі ведмежата Хайді та Хоуді  (1988, 
Калгарі) 
XVI - гірський  ельф  Магік  (1992, 
Альбервілль) 

ХVІІ - фольклорні кукли Хакон та  Крістін (1994, Лімсхаммер) 
ХVІІІ - совенята Суккі, Ноккі,  Леккі, Цуккі (1998, Нагано)
ХІХ - заєць Поудер, койот Копер, ведмідь Коул (2002, Солт-Лейк-Сіті) 
ХХ - сніжок Нів та кубик льоду Гліз  (2006, Турін) 
ХХІ - вигаданий  морський ведмідь  Міга, снігова людина Куатчі, узагальнений „дух тварин”  
Сумі, що об’єднує риси найбільш цікавих представників фауни тихоокеанського узберіжжя Канади, Сумі є 
також талісманом Параолімпіади у Ванкувері  (2010, Ванкувер) 

● Девізами ХХІ Зимової Олімпіади є „З палаючим серцем!” у англійському варіанті 
та  „Найблискучіших подвигів!” у французькому (англійська та французька – дві офіційні 
мови Канади). 

●Корпорація NBC склала рейтинг найбільш вдалих олімпійських талісманів.  Перші 
чотири місця у цьому рейтингу посіли: ведмежа Міша (офіційне ім’я – Михайло Пота-пович Топтигін, 
Москва’80); тигреня Ходорі (Сеул’88), собачка Кобі (Барселона’ 92), кукли щастя Фува (Пекін’08). 

Однією з найважливіших ідей олімпійського руху, закладених П. де Кубертеном, було 
дотримання  аматорського  характеру  Олімпіад,  що  передбачало  заборону  професійним 



спортсменам брати участь в олімпійських змаганнях. Це викликало зростання невдоволення 
як самих спортсменів, так і глядачів, які позбавлялися можливості побачити яскраві і гострі 
змагання за їх участю. Врешті-решт, з 80-х років 20-го століття МОК дозволив спортсменам-
професіоналам, які звикли отримувати гроші за свої досягнення, брати участь в Олімпіадах.  
Зараз  вони  зайняли  ведучі  позиції  майже  в  усіх  видах  олімпійської  програми,  зробивши 
олімпійські змагання більш яскравими та привабливими. Завдяки прибутковим комерційним 
телетрансляціям Олімпіади перетворилися на одне з найулюбленіших видовищ для мільярдів 
мешканців нашої планети. 

Олімпійський інфокалейдоскоп

Чи знаєте ви, що?..
● Історичне висловлювання: ”Головне – не перемога, а участь” було 

виголошене 1908-го року на IV-х Літніх Олімпійських іграх в Лондоні під 
час  драматичного  фіналу  марафону,  коли  італійський  спортсмен  прибіг 
першим, але, знесилений, впав за кілька метрів до фінішної стрічки. Герой-
марафонець перетнув її тільки зі сторонньою допомогою, що заборонялося 
правилами.  Він  не  став  переможцем,  але  викликав  загальне  захоплення 
своєю мужністю, цілеспрямованістю та волею до перемоги.

● Якщо сьогодні у змаганнях зі стрибків у довжину передбачається 
розбіг,  то на світанку сучасного олімпійського спорту атлети стрибали з 
місця, як і в Стародавній Греції.

● Наймолодшим олімпійським чемпіоном є і до сьогодні Марсель 
Депель, який у віці 9 років був керманичем веслувальної двійки голландської команди на ІІ-х 
Олімпійських іграх у Парижі в 1900-му році.

● На  XI Олімпіаді  у  Берліні  в  1936-му  році  прапори  з  нацистською  свастикою 
майоріли поряд з олімпійськими знаменами. Руйнівного удару расовій теорії нацизму завдав 
на цих іграх негритянський легкоатлет із США Джессі Оуенс, що виборов 4 золоті нагороди і 
був визнаний кращим спортсменом Ігор.

● Найбільш важкими для атлетів всього світу стали Ігри XIX Олімпіади в Мехіко, що 
проводилися у розрідженому повітрі на висоті 2240 м над рівнем моря.

● Англійський  веслувальник  Стівен  Редгрейв  казав,  що  його  12  нагород  (з  них  9 
золотого  ґатунку),  отриманих  на  чемпіонатах  світу,  не  варті  і  однієї  олімпійської  медалі 
(всього на рахунку цього атлета 5 золотих олімпійських нагород).



З історії українського олімпізму

Говорячи про участь України в олімпійському русі,  слід зауважити,  що задовго до 
виникнення сучасного спорту фізичні вправи були звичними в побуті українського народу. 
Святкові народні ігри, їзда верхи, кулачні бої, підняття ваги мали серед українців величезну 
популярність. Саме з цих народних забав виросла свого часу система фізичної підготовки 
запорізьких козаків і прийоми козацького кулачного бою. З середини XIX століття в Україні 
поширилися  європейські  види  спорту,  створювалися  спортивні  гуртки  та  об’єднання, 
культивувалися  окремі  види  спорту,  насамперед,  футбол.  Першим  українцем,  що  мав 
безпосереднє  відношення  до  світового  олімпійського  руху,  був  уродженець  Полтавщини 
генерал Олексій Бутовський, який в 1884 р. у Парижі домовлявся з П’єром де Кубертеном 
про участь Російської імперії у майбутніх Олімпіадах. Пізніше О.Бутовський з 1894-го рік 
перебував у складі президії

Міжнародного  Олімпійського  Комітету.  Через  століття,  в  1994-му  році,  ще  один 
українець,  всесвітньо  відомий  спринтер  Валерій  Борзов  знову  посів  цю почесну  посаду. 
Відомо також, що в 1913 році у Києві було проведено Першу всеросійську олімпіаду, яка 
була присвячена 300-річчю царювання роду Романових. З цієї нагоди вперше в Російській 
імперії в Києві було споруджено стадіон для спортивних змагань – з бігови-ми доріжками, 
велотреком, трибунами на 5 тисяч уболівальників.

Після Жовтневого  перевороту  1917  року  масові  спортивні  змагання  і  свята 
фізкультури стали регулярними. З 1921 року почали проводитися Всеукраїнські спартакіади, 
переможці яких брали участь у Всесоюзних спартакіадах. У 1928-му році відбулися змагання 
з 22 видів спорту,  на яких збірна команда Української  РСР посіла друге  місце.  Розвиток 
системи масового спорту в довоєнні та повоєнні роки обумовив значні успіхи українських 
атлетів  у складі  збірної  СРСР також і  на  олімпійських  аренах.  З  1952 року,  коли збірна 
команда СРСР вперше з’явилась на Олімпійських іграх, українські спортсмени не оминали 
жодної Олімпіади. Наприклад, в Олімпійську команду, що виступала в Мюнхені в 1972 році, 
входив 71 представник УРСР. Українські спортсмени тоді поклали до спільної скарбнички 
20  золотих,  8  срібних  та  13  бронзових  нагород.  А  взагалі  за  радянські  часи  українські 
майстри спорту отримували вищі олімпійські нагороди понад 400 разів (з них 180 нагород 
золотого ґатунку). 18 разів піднімалася на вищу сходинку олімпійського п’єдесталу Лариса 
Латиніна  –  одна  з  найвидатніших  гімнасток  XX століття.  Спортсменка  з  Херсону  брала 
участь поспіль у 3-х Олімпіадах (1956, 1960, 1964 р.р.) і встановила рекорд щодо кількості 
медалей серед усіх спортсменів світу за столітню історію Олімпійських ігор: 18 медалей, з 
яких 9 золотих. Відомий майстер спортивної ходьби, сумчанин Володимир Голубничий, брав 
участь  у  5-ти  Олімпіадах,  що  не  вдалося  більше нікому з  учасників  Олімпіад  за  всю їх 
сучасну  історію.  Перший  майстер  спорту  незалежної  України  донеччанин  Сергій  Бубка 
дев’ять разів виборював золото на чемпіонатах світу. Він став олімпійським чемпіоном на 



Іграх  у  Сеулі  в  1988  році,  установив  35  світових  рекордів  зі  стрибків  із  жердиною  і 
нагороджений почесним орденом МОК. Висота 6 м 14 см і досі не підкорилася нікому, крім 
нього. А от першою олімпійською чемпіонкою в історії  незалежної України стала Оксана 
Баюл – переможниця в одиночному фігурному катанні на Іграх 1994 року в Ліллегаммері 
(Норвегія). У 2000-их роках серед українських олімпійських чемпіонів яскраво вирізнилася 
харків’янка Яна Клочкова, видатна пловчиня сучасності. На Олімпіадах у Сіднеї та в Афінах 
у 2000-му та 2004-му роках Я. Клочкова здобула 6 вищих олімпійських нагород, з них 4 – 
золотого ґатунку. Зараз Яна пішла з великого спорту і планує присвятити себе вихованню 
майбутніх  рекордсменів в особистій спортивній школі.  Говорячи про олімпійський спорт, 
треба завжди пам’ятати, що спорт високих досягнень – це не тільки блиск нагород і слава. Це 
дуже важке випробування для людського організму, безліч травм, які часто супроводжують 
спортсменів. Проте навіть коли людина травмована або має вади здоров’я з дитинства, вона 
також може займатися спортом й досягати на своєму рівні значних перемог, зберігаючи при 
цьому людську гідність. Вже кілька десятиліть невдовзі після закінчення кожної Олімпіади 
для  спортсменів-інвалідів  проводяться  так  звані  Параолім-пійські  ігри.  До  їх  програми 
входять, зокрема, заїзди на інвалідних колясках, футбол і волейбол сидячи, стрільба з лука, 
плавання, настільний теніс. Уперше збірна України взяла участь у Параолімпійських іграх в 
Атланті в 1996 році. Тоді у складі команди-дебютанта було лише 6 спортсменів. А ось на 
XII-ті Параолімпійські ігри, що проходили в Афінах у вересні 2004-го року, поїхали вже 90 
спортсменів  з  нашої  країни,  які  взяли участь  в  змаганнях з  9  видів  спорту.  За кількістю 
здобутих нагород наші атлети-параолімпійці  посіли шосте командне місце,  отримавши 55 
медалей,  з  них  24  золотих.  Серед  цього  букету  спортивних  досягнень  треба  особливо 
відмітити  збірну  України  з  футболу,  що  стала  параолімпійським  чемпіоном,  здолавши у 
запеклій боротьбі футболістів Бразилії з рахунком 4 : 1, та плавця Віктора Смирнова, який 
став справжньою сенсацією Ігор, здобувши 5 вищих нагород.

Українські олімпійські цікавинки

Чи знаєте ви що?...
● Першими олімпійськими чемпіонами серед україн-ських спортсменів стали Віктор 

Чупарін,  Марія Гороховська та Ніна Бочарова,  які на Олімпіаді  1952-го року в Гельсінки 
(Фінляндія) вибороли золоті нагороди у змаганнях зі спортивної гімнастики. 

● Найрезультативнішою Олімпіадою для українських атлетів стали Ігри 1980 року у 
Москві, де наші співвітчизники здобули 78 медалей, з них 41 золоту. 

● В історії Олімпійських ігор є спортсмени, які стали „вічними чемпіонами” у зв’язку 
з вилученням їхніх дисциплін з програми наступних Ігор. Серед таких спортсменів є і киянин 
Віталій Романенко, який на Олімпійських іграх в Мельбурні у 1956 році виборов золото у 
стрільбі по мішені „Олень, який біжить” на відстані у 100 м. На наступних Іграх цього виду 
змагань у програмі вже не було. 

Як відомо, у серпні 2008 року в Пекіні відбулися чергові літні Олімпійські ігри. На 
них  вперше  за  всю  історію  Олімпіад  найбільшу  кількість  вищих  нагород  вибороли 
спортсмени  азійської  країни,  Китаю.  Це  свідчить  про  можливе  завершення  домінування 
європейських та американських країн в олімпійському русі. Олімпійський спорт зараз стає, 
нарешті, по-справжньому всесвітнім явищем, а олімпійські пристрасті починають торкатися 
більшості населення нашої маленької планети. Людям планети Олімпіади принесли щастя 
мирних, безкровних змагань, надію на злагоду та порозуміння не тільки у спорті, але й в 



інших сферах міжлюдських стосунків. Хай і надалі продовжується по країнах і континентах 
естафета олімпійського вогню, вогню здоров’я, дружби та надії! 

Методичні поради колегам 

Даний методико-бібліографічний матеріал дозволить бібліотекарям дитячих бібліотек 
і  всім,  хто  цікавиться  олімпійсько-спортивною  тематикою,  організовувати  різноманітні 
заходи для дітей різних вікових груп.  Комплексні  заходи для дітей молодшого шкільного 
віку,  на  зразок  поданого  у  додатку І,  дають  можливість  залучити  дітей  до повсякденних 
занять фізичною культурою, зміцнюють їхнє здоров’я, виховують звичку діяти згуртовано і 
спритно, розвивають не тільки фізичні, але й розумові якості. Інтелектуальні ігри і вікторини 
для учнів середніх та старших класів розвивають швидкість розумово-психічних процесів, 
поглиблюють та закріплюють знання з історії Олімпіад та окремих видів спорту, зміцнюють 
інтерес до спорту вцілому.  Спорт і олімпійський рух є важливими та яскравими сферами 
людського буття. Залучення до них дітей у будь-якій формі має велике виховне значення. 



Додатки 

Малі Олімпійські ігри
(Спортивне свято для молодших школярів)

Х і д з а х о д у
Ведучий: Більш як 2 тис. років існує приказка „У здоровому тілі – здоровий дух!”, бо 

люди давно зрозуміли,  наскільки важливо піклуватися про своє здоров’я,  бути міцним та 
сильним. Сьогоднішнє свято присвячене здоров’ю, спорту. 

Тож зустрічаймо учасників Малих Олімпійських ігор... 
/Звучить спортивна пісня чи марш/
- Команда „Дужі”!
- Команда „Спритні”.
/Ведучий представляє журі/ 
- Право внести малий олімпійський вогонь 
 надається ...
 - Діти! Чи знаєте ви, в якій країні 
 відбулися перші Олімпійські ігри? 
 /У Стародавній Греції, в 776 р. до н. е./
 - До нас завітав гість із Греції, послухаймо 
 його. 
Гість: /Розповідає про Олімпійські ігри/
Ведучий: Увага! Увага! Слухайте Всі! 

До вас моя промова! 
В цей радісний і напружений час 
До конкурсу команди готові? 

Діти: Готові! 
Ведучий: Але  перш  ніж  розпочати  змагання,  пропоную  командам  привітати  одна 

одну. 
„Дужі”: Ми – команда „Дужі”! 

Хто із спортом дружить, 
Буде завжди дужий. 
Бо не хворий і не кволий, 
А завжди, завжди готовий. 
Він не плаче, а сміється, 
До роботи охоче береться! 
Команді „Спритних” – фізкульт-привіт! 

„Спритні”: Ми – команда „Спритні”! 
Найспритніші і розумні! 
Ми любимо бігати й стрибати, 
Зарядку робити й у футбол грати. 



І раді брати участь у спортивному змаганні! 
У всіх видах спорту ми бездоганні! 
Команді „Дужих” - фізкульт-привіт! 

Перший     к о н к у р с „Естафета з м’ячем” (Підкидання і ловля м’яча з оплеском за 
спиною).

- Б’ють – не плаче, вгору скаче, 
І ніхто йому, одначе, 
Не сказав хоч раз: „Пробач”, 
Бо на те і є він ...(м’яч). 

/Журі оголошує підсумки привітання й першого конкурсу/

Другий к о н к у р с „Спритні стрибки” (Стрибки у довжину з місця. Беруть участь по 
п’ять учасників від кожної команди). 

Ведучий: Гімнастичний номер. 

Третій к о н к у р с „Найспритніші” (Стрибки зі скалкою за 30 сек). 
-  Ця  вправа  розвиває  загальну  спритність  та  координацію  рухів,  загальну 
витривалість. 

Ведучий: Сучасний танок. 

/Журі підводить підсумки двох конкурсів/

Четвертий к о н к у р с „Найсильніші” (Для хлопчиків – віджимання від підлоги за 20 
сек). 

Ведучий: Елементи занять з карате. 

П’  ятий   к о н к у р с „Естафета з м’ячем і обручем” (Кидки м’яча в обруч). 
- Обруч треба всім узяти, 
 Щоб нову гру нам розпочати. 

/Журі підводить підсумки двох останніх конкурсів і визначає чемпіонів/ 

Вікторина.     
Ведучий: А зараз на вас чекають найцікавіші змагання між командою чемпіонів та 

збірною командою батьків. 

/Змагання з батьками не оцінюється/

Е   с т а ф е т а   зі скалкою (Добігти до скалки, прострибати 5 разів, прибігти на своє 
місце, віддати естафету наступному гравцеві). 

Зустрічна е с т а ф е т а 
/Визначають переможців двох змагань, нагороджують дипломами/

/Звучать фанфари.
Журі підводить підсумки змагань.

Оголошуються переможці, нагороджуються медалями і грамотами.  
Виноситься факел/

1-й   учень:   Хай не буде суперечок
Серед нас ніколи! 
Нехай спорт нас об’єднає 
В нашій рідній школі! 



2-й   учень:   Здорові діти – нація здорова, 
Багата Україна і чудова. 
Тож здоровими ростіть, 
В майбутнє добрими ідіть! 

Ведучий: Навчайтесь  бути  здоровими!  Навчайте  цього  людей,  що  оточують  вас. 
Успіхів вам і здоров’я! 

/Звучить прощальна пісня „До побачення”, муз. О.Пахмутової, сл. М Добронравова/.
 

Інтелектуально-спортивні ігри 
(для учнів середнього шкільного віку)

1. Щасливий випадок 
(Конкурси за правилами  телевізійної гри „Щасливий випадок”)

■ Перший гейм – „Далі, далі...” 
Ведучий ставить запитання командам: 
-  Назва  якого  виду  спорту  походить  від  давньогрецького  слова,  що  у  перекладі 

значить „оголений”? Гімнастика („гімнос”), бо грецькі атлети змагалися без одягу.
- Завдяки  якому  видатному  французькому  суспільному  діячу  були  поновлені 

Олімпійські ігри?  П’єру де Кубертену.
- Як у давнину звалася міра відстані, що дорівнювала 600 людським ступням? Стадія.  
- У якому році відбулися перші Олімпійські ігри сучасності? У 1896 році в Афінах. 
- Що  отримали  Переможці  ІІ  Олімпіади  (1900  р.,  Париж)  замість  медалей? 

Парасольки. 
- З яких рослин сплітали вінки у давнину для нагородження олімпійських чемпіонів? 

З лавра, сосни, селери. 

■ Другий гейм – „Заморочки”
Учасник команди  виймає  зі  скриньки  картку  з  запитанням  (фішку  з  номером 

запитання).  Команда  протягом  1  хвилини  обговорює  завдання  і  дає  відповідь.  Якщо 
відповідь неправильна, право продовжувати одержує команда суперників. 

- Який олімпійський символ напередодні кожних  Олімпійських ігор здобувають на 
руїнах давньої Олімпії? Вогонь. 

- Як звуться Ігри, у яких беруть участь спортсмени-інваліди? Параолімпійські. 
- Пригадайте девіз сучасних Олімпійських ігор. „Швидше, вище, сильніше!” 
- Які Олімпійські ігри проходили на території нашої країни?  Змагання ХХІІ Літньої  

Олімпіади розгорталися  в Москві, Ленінграді, Києві, Мінську та Талліні.

■ Третій гейм – „Темна конячка” 
Командам-учасницям демонструють  портрети  українських  спортсменів,  призерів 

Олімпійських  ігор.  (Віталій  Кличко,  Тимур  Таймазов,  Інесса  Кравець,  Лілія  Підкопаєва, 
Катерина Серебрянська, Яна Клочкова, Микола Кінчев, Сергій Бубка, Оксана Баюл, Віктор 
Петренко, Олег Блохін та інш.). Команда, яка першою називає ім’я спортсмена, отримує бал. 

■ Четвертий гейм – „Гонка за лідером” 
Гейм виграє  команда,  що  дасть  найбільшу  кількість  правильних  відповідей  за  1 

хвилину. 
- Футболіст і кава. Пеле.
- Тварина і спортивне знаряддя. Козел, кінь. 



- Квасоля і спортивне знаряддя. Боб. 
- Вид спорту: „нога” та „м’яч”. Футбол. 
- Де знаходиться боксер, що не підвівся після рахунку до 9? У накауті. 
- Скільки гравців нараховує футбольна команда? 11. 
- Як іще зветься спортивний суддя? Арбітр, рефері. 
- Боротьба японських товстунів. Сумо. 
- Велосипедна доріжка стадіону. Трек. 
- Колір майки лідера у велогонці. Жовтий. 
- Батьківщина хокею. Канада. 
- Період у тенісі. Сет. 

2. Що? Де? Коли? 
Конкурси влаштовують  за  правилами  однойменної  телевізійної  гри.  Учасники 

обертають дзигу та відповідають на запитання з конверту, на який вказала стрілка дзиги. 
- Яка тварина була талісманом Московських  Олімпійських ігор 1980 року? Ведмежа 

Міша. 
-  Яке  спортивне  знаряддя  у  давнину  виготовляли  з   дерева  і  спочатку  називали 

„бігунком”, а потім „кістотрясом”? Велосипед. 
- У  давні  часи  греки  перемогли  персидське  військо,  що  висадилося  з  кораблів 

неподалік  від  Афін.  Після  цього  грецький  полководець  відправив  свого  найшвидкішого 
бігуна до Афін передати городянам радісну звістку. Більше 100 км мчав без відпочинку  цей 
воїн-бігун, домчав до міста, з останніх сил вигукнув „Радійте, люди, ми перемогли!” і впав 
замертво.  Які  змагання проводять в  ході  сучасних  Олімпіад на честь  цього спортивного 
подвигу? /Марафонський біг/ 

- Цей вид спорту зародився у давніх індіанців як релігійний обряд, що забезпечував 
добрий  врожай.  Майданчик  для  гри-обряду  символізував  поле,  а  м’яч –  рух  сонця  на 
небі. /Баскетбол/ 

- В якому році до н. е. відбулися перші Олімпійські ігри в Стародавній Греції? /776 рік  
до н. е./ 

- Питання  з  „чорної  скрині”.  У  „чорній  скрині”  заходиться  спортивне  знаряддя, 
подібне до речі, яку традиційно тримали в руках козацькі гетьмани. Що це?  /Гімнастична 
булава/

3. Брейн-ринг
Гравці складають команди, кожна з 6-и осіб. Для обговорення запитання командам 

надається  1  хв.  Право  відповіді  отримує  команда,  яка  першою  подала  звуковий  сигнал 
(наприклад, використовуючи свисток). 

- Який із видів плавання вигадали мешканці Австралії і  назвали його словом, що у 
перекладі на нашу мову означає „плазувати”. /Кроль/ 

-  Назва  цієї  споруди  походить  від  змагань  давньогрецьких  спортсменів  з  бігу  на 
відстань у 192 м 92 см. /Стадіон. У Стародавній Греції цю відстань називали стадієм/ 

- Чим перекидаються гравці в бадмінтон? /Воланом/ 
-  Яка подія вперше відбулася на півострові Пелопонес,  в області Еліда,  на берегах 

річок Алфей та Кладей, завдяки царю Іфіту та законодавцю Ліпургу? /Олімпійські ігри/ 
- На честь якого бога проводилися давні Олімпійські ігри? /Зевса/

4. Знайди зайве



Учасникам гри  пропонують  картки  з  зображенням  речей,  що  використовуються  у 
спорті,  і  фотографіями  спортсменів.  На  кожній  картці  необхідно  знайти  „зайве”  та 
обґрунтувати свій вибір.

К. 1. Лижі, ковзани, сани, ядро. 
К. 2. Ковзани, кросівки, чешки, гиря. 
К. 3. М’яч, обруч, булава, шахова фігура. 
К. 4. Волан, тенісний м’яч, жердина для стрибків у висоту. 
К. 5. Лижі, гвинтівка, стрічка для художньої гімнастики. 
К. 6. Ковзани, клюшка, шайба, ракетка. 
К. 7. Кінь, козел, батут, бруси.
К. 8. Футбольний м’яч, волейбольний м’яч, естафетна паличка. 
К. 9. А.Шевченко, футбольні бутси,  велосипед. 
К. 10. Маска фехтувальника, маска хокейного  голкіпера, карнавальна маска. 
К. 11. М’яч, булава, стрічка, кільця. 

Олімпійські ігри і спорт 
Вікторина для старшокласників

1. Кого не допускали на давні Олімпійські ігри? (Одружених жінок, рабів) 
2. Як звали переможця Ігор у Стародавній Греції? (Олімпіонік) 
3. Скільки днів тривали Олімпійські змагання в Стародавній Греції?  (П’ять) 
4. Як ви гадаєте, чи проходили на давніх Іграх змагання поетів і музикантів? (Так) 
5.  На  відкритті  сучасних  Олімпійських  ігор  збірні  команди  країн  вишикуються  в 

абетковому порядку – за першими буквами англійських назв країн, які вони репрезентують.  
Але попереду урочистої процесії завжди іде команда однієї країни. Якої? (Греції) 

6. Яке покарання встановлене за порушення правил змагань на сучасних Олімпіадах? 
(Видалення з поля) 

7. У Стародавній Греції кожна наступна Олімпіада називалася на честь атлета, який 
переміг у цьому виді спорту на попередній Олімпіаді. Що це був за  вид спорту? (Біг на 1 
стадій – 192 м 60 см) 

8. Яке слово у перекладі з грецької означає „борець, людина міцної статури”? (Атлет) 
9. Лижні перегони зі стрільбою з гвинтівки – це ... (Біатлон, батут, кьорлінг) 
10.  Швидкісний  спуск  на  санях  спеціально   підготовленою  трасою – це  ... (Поло, 

бобслей, сьорфінг) 
11. Інша назва кулачного бою (Бокс) 
12. Якщо боксер не підводиться протягом 10 сек, - це ... (Нокдаун, нокаут)
13. Чи входять до програми сучасних Олімпіад перегони на мотоциклах?  (Ні) 
14. Яку назву мають акробатичні вправи у воді? (Синхронне плавання) 
15. У яких видах спорту прославилися? 

• Брати Клички (Бокс) 
• Гаррі Каспаров (Шахи) 
• Марія Шарапова (Теніс) 
• Аліна Кабаєва (Художня Гімнастика) 
• Сергій Бубка (Стрибки з жердиною) 

16. Назвіть батьківщину футболу (Англія) 
17. У футболі, коли м’яч викочується за бокову лінію –  це ... (орт, аут, пенальті, пас) 
18. Найкрасивіший вид спорту на льоду. (Фігурне катання) 
19. Що на тілі людини символізує собою силу? (М’язи) 
20. Як зветься футбол у воді? (Водне поло) 
21. Де відбудуться Ігри ХХХ літньої Олімпіади у 2012 році? (Лондон) 
22. Назвіть столицю ХХІІ зимової Олімпіади 2014 року? (Сочі, Россія) 



23.  Яке  місто  вже  обрали  столицею  ХХХІ  літньої  Олімпіади  2016  року?  (Ріо-де-
Жанейро, Бразилія)
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