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Вступ. Міжнародним олімпійським комітетом визнано такі Всесвітні комплексні змаган-
j інвалідів, як Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри та Ігри Спеціальних Олімпіад [1,2], 

Еназвах яких віддзеркалено прагнення асоціювання своєї діяльності із олімпійською. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення спеціальної літератури, документальних 

ггеріалів, матеріалів інформаційної мережі Інтернет; історичний метод. 
Результати дослідження та їх обговорення. Перші спроби залучення інвалідів з вадами 

пуху до спорту були здійснені ще в XIX ст., коли у 1888 р. в Берліні було засновано спортив-
ий клуб для глухих. Комплексні спортивні змагання — перші "Олімпійські ігри для глухих" 
ЇЛО проведено у Парижі з 10 по 17 серпня 1924 р., тоді ж було створено Міжнародний спор-
ивний комітет глухих. У 1989 р. цей Комітет був одним із фундаторів Міжнародного пара-
імпійського комітету [3], але у 1993 р. прийняв рішення про недоцільність участі спортсме-

із вадами слуху у Паралімпійських іграх. Це обґрунтовувалося тим, що глухі вважають се-
не інвалідами, а частиною культурної та мовної меншості людства — здоровими людьми 

ез фізичних та психічних ушкоджень; змагання глухих спортсменів проводяться за .тими ж 
портивним правилам, як і здорових спортсменів, за винятком деяких змін технічного харак-
«ру (дії арбітрів повинні бути чітко видимими, наприклад, світловими сигналами). Крім то-
о, на Паралімпійських іграх глухі спортсмени мали змагатися не з іншими інвалідами, а зі 
портсменами своєї міжнародної організації. У свою чергу, Міжнародний олімпійський та па-
іалімпійський комітети продовжили визнавати Міжнародний спортивний комітет глухих та 
ісесвітні ігри глухих, які, згідно із дозволом МОК, з 2001 р. офіційно називаються Дефлім-
іійськими іграми. На XXXVIII Конгресі Міжнародного спортивного комітету глухих 

І 2 7 . 0 2 . 2 0 0 3 р.) прийнято рішення про запровадження назви "Міжнародний дефлімпійський 
комітет". 
1 Надзвичайно важливим для популяризації та розвитку спорту серед глухих є наявність 
міжнародних дактилологічних понять, що суттєво розширює залучення інвалідів цієї нозоло-
гії до активного спортивного життя через спорт, збільшує можливості спілкування без перек-
ладачів з представниками інших країн та континентів. 

Висновки. 
1. Дефлімпійський спорт є невід'ємною складовою сучасного олімпійського руху. 
2. Діяльність у дефлімпійському спорті має нозологічно монострукіурний характер. 
3. На відміну від паралімпійського руху та руху Спеціальних Олімпіад, дефлімпійський 

рух має закриту зону відповідальності. 
4. У дефлімпійському спорті актуалізованою є реалізація комунікативної функції. 
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