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Тема “СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО 

ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ” 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

І СПОРТУ УКРАЇНИ  

 

 

Єрмолова  В. М. 



1. Соціальні умови розвитку сучасного олімпійського руху. 

2. Реалізація ідей відродження Олімпійських ігор та створення 

Міжнародного олімпійського комітету.  

4. Вплив створення сучасного олімпійського руху на розвиток 

фізичної культури і спорту. 

5. Структура міжнародної олімпійської системи та характеристика її 

основних елементів. 

6. Континентальні, регіональні ігри, Ігри учнівської молоді, як 

складова частина олімпійського руху. 
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Виступ П’єра де Кубертена  з  приводу п’ятої річниці створення 

Французького легкоатлетичного союзу. Сорбонна, 25 листопада 1892 р. 

«Давайте направимо за кордон веслувальників, 

фехтувальників, бігунів і тим самим покладемо 

початок вільному пересуванню спортсменів, з 

допомогою якого у кровотік старої Європи віллється 

ідея миру. Це дозволить мені, користуючись вашою 

підтримкою, внести пропозицію про відновлення 

Олімпійських ігор, реформованих відповідно до вимог 

сучасності».  



                     ПЕРЕДУМОВИ   УТВОРЕННЯ  

     ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ: 

- розробка нових методів фізичного виховання, 

   пошук більш досконалих методів і форм 

  фізичного розвитку і виховання молоді; 

- розвиток спорту у міжнародному масштабі; 

- створення міжнародних спортивних об’єднань; 

- розробка єдиних правил змагань; 

- розробка положень і регламентації спортивного  

  руху в світі; 

- археологічні знахідки 1887 р. на території 

  Стародавньої Олімпії 

 



Вплив утворення сучасного      

    олімпійського  руху  на  розвиток  

           фізичної культури і спорту: 
 

1. Виникнення національних і міжнародних спортивних 

організацій. 

2. Виникнення таких сфер і форм спілкування народів, 

важливою умовою існування яких є мир. 

3. Створення перших, розрахованих на тривалий термін, 

міжнародних правил змагань. 

4. Поширення багатьох видів спорту. 

5. Поширення найбільш досконалих методів підготовки 

атлетів. 

6. Впровадження реєстрації світових рекордів і найважливіших 

спортивних досягнень. 
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Структура міжнародної 

олімпійської системи 
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) – вищий керівний орган олімпійського руху сучасності.  Міжнародний олімпійський комітет (МОК) – вищий керівний орган олімпійського руху сучасності.  



Сьогодні  на п’яти  континентах діє 206 НОК  



Місія АNОС: 

- займатися питаннями, що являють загальний інтерес для 

всіх НОК; 

- визнавати і підтримувати асоціації НОК, визнані 

Міжнародним олімпійським комітетом; 

- розробляти рекомендації, спрямовані на розвиток НОК, і 

втілювати їх у життя відповідно до вимог національного і 

міжнародного руху; 

- здійснювати співробітництво відповідно до Олімпійської 

хартії з МОК, МСФ, НОК, організаційними комітетами 

Олімпійських ігор та організаціями й інституціями, що 

займаються розвитком спорту, фізичного виховання та 

олімпійською освітою. 



Національні олімпійські комітети входять до 

одної з п’яти континентальних асоціацій: 

 

- Асоціація НОК Африки (ANOCA) 

- Панамериканська спортивна організація (PASO) 

- Олімпійська рада Азії (OCA) 

- Асоціація Європейських НОК (EOC) 

- НОК Океанії  (ONOC) 







Міжнародна асоціація 

федерацій з літніх 

олімпійських видів спорту 

(ASOIF)  об’єднує  28 

федерацій із видів спорту, 

представлених у програмах 

Ігор Олімпіад 

Міжнародна асоціація 

федерацій із зимових 

олімпійських видів спорту 

(AWОIF) об’єднує  7 

федерацій із видів спорту, 

представлених у програмах 

зимових Олімпійських ігор  

Асоціація  міжнародних федерацій 

при МОК (АRISF) об’єднує 32 МСФ 

визнаних МОК, але які не беруть 

участь в Олімпійських іграх 

http://sportcom.ru/
http://sportcom.ru/
http://sportcom.ru/
http://www.sportaccord.com/
http://sportcom.ru/


Міжнародні змагання комплексного характеру 
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один раз на чотири роки (у рік, 

що передує року проведення  

Ігор Олімпіади) 

Панамериканською спортивною 

організацією – регіональною 

міжнародною  

організацією, визнаною МОК та 

Асоціацією олімпійських комітетів 

(ANOC). Вона об’єднує  

42 національних комітети країн 

Північної, Центральної і Південної 

Америки, а також країн 

Карибського басейну 



Проводяться Олімпійською 

радою Азії один раз на чотири 

роки – за два роки до Ігор 

Олімпіади. 

Програма Азійських ігор включає 

види спорту, що культивуються 

не менше ніж у шести країнах Азії, 

чотири з яких входять до 

програми чергових Ігор.  

Програма Ігор повинна включати 

не менше 10 видів спорту, 

обов’язковими з яких є легка 

атлетика і плавання, а інші (не 

менше восьми) обираються 

оргкомітетами Ігор 



один раз на чотири 

роки за рік до Ігор 

Олімпіади. В організації і 

проведенні Ігор беруть 

участь Асоціація 

національних олімпійських 

комітетів Африки і Союз 

спортивних конфедерацій 

Африки. 
 



2015 р. у Баку 

(Азербайджан) 

5730 атлетів  (3235 чол., 2495 

жін.) із 50 країн розіграли  253 

комплекти медалей у 30 видах 

спорту  

 





Проводяться один раз на чотири роки 

– за рік до чергових Ігор Олімпіади. До 

програми Ігор входять баскетбол, 

бокс, боротьба, велосипедний спорт, 

водне поло, волейбол, гандбол, 

веслування, гімнастика, дзюдо, легка 

атлетика, вітрильний спорт, плавання, 

стрибки у воду, стрільба, важка 

атлетика, фехтування, футбол, хокей 

на траві та ін. (не менше 12 видів – за 

визначенням оргкомітету). 
 





проводяться  з 1930 р. один раз на чотири роки. 

Особливістю Ігор є те, що загальний склад учасників має 

спільну мову міжнаціонального спілкування – англійську. 

 

Ігри Нідерландської співдружності  проводяться 

один раз на два роки, починаючи з 1966 р. 

 

Ігри франкомовних країн проводяться з 1989 р. 

один раз на чотири роки. До програми ігор входять як 

змагання з видів спорту, так і змагання з мистецтва. 

 

Всесвітні ігри – комплексні спортивні змагання, що 

організуються для спортсменів, які виступають у 

неолімпійських видах спорту, і проводяться один раз на 

чотири рокиз 1981 р. – у наступному після Ігор Олімпіади 

році. 

 

 





















ІІ зимові Юнацькі 

Олімпійські ігри 



Міжнародну федерацію університетського 

спорту (FISU) було створено в 1949 р. 

асоціаціями студентів Бельгії, Нідерландів, 

Люксембургу, Монако, Австрії і Швеції. 

Відповідно до Положення FISU, для участі в  

універсіаді, спортсмени повинні відповідати  

наступним вимогам: 

– до змагань допускаються студенти, які 

навчаються у  закладах вищої освіти, або 

закінчили його не більше року тому;  

– всі спортсмени повинні бути громадянами 

країни, яку вони представляють; 

– бути старше 17-ти років, але молодше 28-ти 

років 

 



Всесвітні ігри військовослужбовців 

Всесвітні ігри працівників поліції 

та пожежних служб Всесвітні ігри бойових мистецтв 

Всесвітні ігри медиків 

Ігри професійної  приналежності  



Церемонія відкриття XVII Маккабіади 

Всесвітні ігри ветеранів 

Церемонія відкриття Ігор  

Доброї волі 1986 р. 

Всесвітні екстремальні ігри  



Паралімпійські 

ігри 

Дефлімпійські ігри 

Всесвітні ігри Спеціальної  

олімпіади 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


