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гуманистическую направленность. Ориентируясь на интересы, мотивы и потребности, эта 
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задач относительно разных социальных групп населения. 
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Olympic education as a pedagogical activity has a strong humanistic orientation. Focusing on 
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Постановка проблеми. Після відродження Олімпійських ігор, 

різноманітні міжнародні спортивні змагання набували значної популярності, 
про що зокрема свідчать статистичні дані участі спортсменів та країн на Іграх 
Олімпіад. Проте, Перша світова війна стала причиною кризи у спортивному та 
олімпійському русі, що відобразилось на припиненні проведення міжнародних 
спортивних змагань та Ігор VI Олімпіади 1916 року в Берліні. В той же час. 
засновник олімпійського руху сучасності, президент Міжнародного 
олімпійського комітету П'єр де Кубертен був відсутній при керівництві МОК 
Це вплинуло на стан міжнародного спортивного руху, який в той час і таї 
перебував у стані занепаду. 

Політичні, економічні і моральні потрясіння, які переживав світ в це! 
період вплинули на олімпійський спорт загалом. Олімпійські принципи, як 
виступали основою спортивного руху і сприяли становленню спорту на служб; 
гармонійного розвитку людини, створенню мирного суспільства та збереженню 
людської гідності, відійшли на задній план. Важливою подією, яка сприял 
розвитку міжнародного спортивного руху у світі після Першої світової війн 
були Міжсоюзні ігри. Вони стали першими масштабними спортивним 
змаганнями, які відбулись завдяки співпраці Асоціації молодих християн 
армією СІЛА. Ігри повинні були базуватися на принципах взаємоповаги 
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взаєморозуміння, а також закликати спортсменів ворогуючих країн об'єднатися 
для встановлення миру та дружби націй. В той же час, Асоціація молодих 
християн у період з 1913 до 1938 року проводила Далекосхідні ігри, які не 
припинялись навіть у часи війни [3, 4]. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Діяльність Асоціації молодих 
християн простежується в багатьох літературних джерелах (Кун Л., 1982; 
Лисицін Б. А., 1985; Фарберов М., 2001; Зайдовий П., 2006; Литвинець А., 2008; 
Литвинець А., Тимчак Я., 2010 та ін.). Відзначаючи багатство джерельної бази, 
доводиться стверджувати, що у наукових дослідженнях не достатньо висвітлено 
питання впливу Асоціації молодих християн на становлення та проведення 
Міжсоюзних ігор. Окремі праці розглядають цю проблему (Савонік Ю., 
Литвинець А., Литвинець І., 2012), проте, досить вузько. У зв'язку із цим, 
вважаємо за доцільне розглянути вплив Асоціації молодих християн на 
становлення та проведення Міжсоюзних ігор. А також виявити важливість 
Міжсоюзних ігор у відновленні міжнародного спортивного руху після Першої 
світової війни. 

Мета дослідження: виявити роль Міжсоюзних ігор 1919 року у розвитку 
міжнародного спортивного руху після Першої світової війни. 

Методи та організація дослідження. Для розв'язання поставлених 
завдань були використані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення 
літературних джерел, історичні, документальні, теоретичної інтерпретації та 
пояснення. Для більш детального висвітлення даної проблематики 
використовували матеріали мережі Інтернет. 

Результати досліджень та їх обговорення. Асоціація молодих християн 
була створена у Великобританії в 1844 році лондонським службовцем 
Джорджем Вільямсом. Згодом організація швидко поширилась у багатьох 
країнах світу, що в подальшому зумовило створення Всесвітнього Альянсу 
Асоціації молодих християн у 1855 році. Одним із пріоритетних напрямків 
роботи організації була спортивна діяльність, яка стала причиною створення у 
1885 році Всесвітнім Альянсом Асоціації молодих християн Департаменту 
спорту. Поширюючи принципи гармонійного розвитку людини, а саме 
поєднання духа, тіла та розуму, організація всіляко сприяла популяризації 
спорту серед населення. Так, завдяки Асоціації молодих християн у 1891 в 
Спрінфілдському коледжі Джеймсом Нейсмітом був винайдений баскетбол. У 
1895 році на базі цього ж навчального закладу Вільям Дж. Морган стає 
винахідником гри у волейбол [1,2]. 

З початком Першої світової війни значна кількість країн брала участь у її 
перебігу, що не могло позначитись на суспільному житті, у тому числі й 
розвитку спорту. Міжнародний спортивний рух перебував в стані занепаду, про 
що свідчить відміна проведення Ігор VI Олімпіади у 1916 році в Берліні. П'єр де 
Кубертен, тодішній президент Міжнародного олімпійського комітету, а також 
ініціатор відновлення олімпійського руху, будучи призваним до лав 
французької армії в період з 1916 по 1919 рік був відсутній при керівництві 
МОК. 

Зважаючи на певний занепад спорту після війни, директор Асоціації 
молодих християн Елвуд Браун прибув до Франції у квітні 1918 року, де ініціює 
проведення Міжсоюзних ігор. Отримавши великий досвід на Філіпгіінських 
островах в організації та проведенні Далекосхідних ігор, які є попередником 
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одних з найбільших континентальних змагань - Азійських ігор, ідея була 
ефективно реалізована. Заручившись підтримкою армії США, а саме Генерала 
Джона Першинга, 22 червня - 6 липня 1919 року відбулися Міжсоюзні ігри на 
новозбудованому стадіоні "Першинг" у Парижі. Кошти на будівництво стадіону 
були виділені Асоціацією молодих християн, а також армією США. Основними 
положеннями, якими керувався новостворений Ігровий комітет Міжсоюзних 
ігор (Games committee Inter-allied games) були: 

1. Асоціація молодих християн брала на себе повну відповідальність за 
підготовку та проведення змагань. 

2. За всі фінансові витрати, а також поширення запрошень на змагання 
відповідала армія США. 

3. Якщо до участі в Іграх Олімпіад допускалися лише спортсмени -
аматори, то Міжсоюзні ігри були відкритими для всіх спортсменів за умови 
їхньої приналежності до армії. 

4. Проходження Міжсоюзних ігор повинно базуватися на принципах 
взаєморозуміння та поваги, а також закликати спортсменів ворогуючих країн 
об'єднатися для встановлення миру та дружби націй. 

5. Міжсоюзні ігри покликані привернути на себе увагу суспільства, а 
також сприяти розвиткові міжнародного спортивного руху після Першої 
світової війни [4]. 

Участь у змаганнях взяли 1500 спортсменів з 18-ти країн світу, серед яких: 
Англія, Франція, Італія, Бельгія, Португалія, Греція, Китай, Бразилія, Сербія, 
Румунія, Чехословаччина, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Польща, 

Рис. 1. Плакат Міжсоюзних ігор 
До програми Міжсоюзних ігор повинні були входити лише військові 

дисципліни, оскільки змагання проводились виключно для військовослужбовців. 
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Розуміючи необхідність сприяти розвитку міжнародного спортивного руху, Ігровий 
комітет Міжсоюзних ігор зазначив, що програма змагань включатиме лише ті види 
спорту, які є популярним серед більшості країн світу (табл. 1). Таким чином, 
двотижнева програма складалася з наступних видів спорту: баскетбол, бейсбол, 
футбол, регбі, теніс, стрільба з пістолета та гвинтівки, боротьба, бокс, веслування, 
гольф, легка атлетика, фехтування, кінний спорт, плавання, водне поло та 
перетягування каната. До програми також входили масові ігри, які були призначені 
для залучення бажаючих глядачів до участі в різноманітних спортивних іграх та 
естафетах, а також носили в собі рекреаційний характер [4, 5]. 

Таблищ 1. 
Програма проведення Міжсоюзних ігор 

№ Вид спорту 
22 че рвня - 6 липня 1919 рік 

№ Вид спорту 
<ч 
ся 

сі СЧ гч чо сч с-гч 00 гч о* С-) о СІ - гч СІ 43 

1 баскетбол + + + 
2 футбол + + + + 
3 бейсбол + + 
4 теніс + 
5 бокс + + + + + + + 
6 фехтування + + + + + + + + + + + 
7 гольф + + 
8 кінний спорт + + + + 
9 веслування + 
10 стрільба з пістолету + 
11 стрільба з гвинтівки + 
12 плавання + + + + + 
13 водне поло + + + 
14 перетягування канату (9 осіб) + + 
15 боротьба + + + + + + 
16 регбі + + + 
17 масові ігри + + + 
18 легка атлетика: 

100 м. + + 
200 м. + + 
400 м. + + + 
800 м. + + 
1500 м. + + 
16 000 м. + 
110 м. з/б + + 
200 м. з/б + + 
естафета 4 х 200 м. + + 
естафета 4 х 400 м. + 
кросовий біг 10 000 м + 
стрибок у довжину + + 
стрибок у довжину 3 місця + + 
потрійний стрибок + 
стрибок у висоту + + 
стрибок з жердиною + + 
метання СПИСУ + 

- метання диску + + 
метання гранати + 
метання молота + 
штовхання ядра + + 
п'ятиборство 
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В день церемонії відкриття на стадіоні зібралася велика кількість відомих 

та впливових людей, серед яких президент Франції Раймон Пуанкаре, Генерал 
Джон Джозеф Першинг, директор Асоціації молодих християн Елвуд Браун, а 
також представники всіх інших країн, які брали участь у Міжсоюзних іграх. 
Учасники змагань колоною, з національними прапорами вийшли на стадіон, 
представляючи кожен свою країну. Попереду йшла команда з Франції, 
представники всіх інших країн виходили на стадіон в алфавітному порядку. 
Слід зазначити, що подібне відкриття змагань відбулося в 1908 році на Іграх IV 
Олімпіади в Лондоні, коли вперше було організовано церемонію відкриття 
змагань у вигляді ходи 18-ти команд із своїми національними прапорами. 

Церемонія відкриття ознаменувалася в історії Міжсоюзних ігор 
переданням стадіону "Першинг" народу Франції. Слід зазначити, що саме на 
цьому стадіоні, в період з 1921 по 1924 рік, проводились фінальні матчі кубка 
Франції з футболу, а також на Іграх VIII Олімпіади на ньому відбулися змагання 
з футболу та регбі. Стадіон "Першинг" зберігся до цього часу і знаходиться у 
Венсенському лісі на сході Парижа, який назавжди залишиться історичною 
пам'яткою проведення Міжсоюзних ігор. 

Майже всі змагання з видів спорту відбувалися на новозбудованому 
стадіоні. Виключенням є змагання з регбі, які були на стадіоні "Коломб", що 
розташований на північ Парижа, а також змагання з плавання, водного поло та 
веслування, що проходили на озері в Булонському лісі Парижа [4]. 

Міжсоюзні ігри для багатьох спортсменів стали важливою подією, яка в 
подальшому вплинула на їхнє життя (табл. 2). Так, свій спортивний шлях на 
Іграх розпочав Чарльз Паддок (США), який у змаганнях з легкої атлетики 
здобув золоті медалі у бігу на 100 та 200 м. У майбутньому став трьохразовим 
учасником Ігор VII, VIII і IX Олімпіад. Також Чарльз Паддок дворазовий 
чемпіон та срібний призер Олімпіади 1920 р. в Антверпені і срібний призер Ігор 
1924 р. у Парижі. 

Таблиця 2. 
Відомі учасники Міжсоюзних ігор 

№ 
з/п Спортсмен Країна Вид 

спорту 
Досягнення на міжнародних 

змаганнях 
Інші 

досягнення 

1. Чарльз 
Паддок США Легка 

атлетика 

Трьохразовий учасник Ігор 
VII, VIII і IX Олімпіад. 

Дворазовий олімпійський 
чемпіон та срібний призер 

1920 р. в Антверпені і срібний 
призер 1924 р. у Парижі 

Світовий рекорд в 
естафеті 4x100 м. 

1920 р. 

2. Роберт 
Лежандра США Легка 

атлетика 
Бронзовий призер Ігор VIII 
Олімпіади 1924 р. у Парижі 

Світовий рекорд зі 
стрибків в 

довжину 1924 р. 

3. Ерл Вшьям 
Еб! США Легка 

атлетика 

Срібний призер Ігор VII 
Олімпіади 1920 р. у 

Антверпені 

4. Норман 
Росс США Плавания 

Трьохразовий олімпійський 
чемпіон Ігор VII Олімпіади 

1920 р. у Антверпені. 

Тринадцяти-
разовий 

рекордсмен світу 

5. Джин Танш США Бокс Дворазовий чемпіон світу 
1926-1928 р. 
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Ще одним знаменитим спортсменом Міжсоюзних ігор був Роберт 

Лежандра. В 1924 році він став бронзовим призером Ігор VIII Олімпіади в 
Парижі з багатоборства. Слід зазначити, що під час виконання змагальної 
програми атлет встановив світовий рекорд у стрибках в довжину. Варто 
відзначити американського легкоатлета Ерла Вільяма Ебі. Здобувши золоту 
медаль на Міжсоюзних іграх в бігу на 800 м., вже у 1920 році він став срібним 
призером Ігор VII Олімпіади в Антверпені в тій же змагальній дисципліні. 
Видатним плавцем був Норман Росс, який у 1920 році отримав титул 
трьохразового олімпійського чемпіона Ігор VII Олімпіади, а також за свою 
спортивну кар'єру встановив тринадцять рекордів світу. Американським 
боксером-професіоналом, який ознаменувався на Міжсоюзних іграх був Джин 
Танні. В період з 1926 по 1928 роки він став чемпіоном світу у суперважкій вазі 
[4, 6]. 

Закриття змагань, а також нагородження переможців відбулося 6 липня. На 
стадіон колоною вийшли всі переможці та призери змагань. Джон ІІершинг, 
привітавши спортсменів, вручив їм медалі та кубки, які були спеціально 
виготовлені для кожного виду спорту. Церемонія закриття завершилася 
опусканням національних прапорів всіх країн-учасників [4]. 

Висновки 
1. Одним із пріоритетних напрямків роботи Асоціації молодих християн 

була спортивна діяльність. Завдяки співпраці Асоціації молодих християн з 
армією США, у 1919 році були проведенні Міжсоюзні ігри, які стали важливою 
складовою розвитку міжнародного спортивного руху після Першої світової 
війни. 

2. Програма Міжсоюзних ігор тривала два тижні і включала 16 видів 
спорту та масові ігри, які проводились з метою залучення глядачів до 
спортивних подій, а також носили рекреаційний характер. 

3. На Міжсоюзних іграх свій спортивний шлях розпочали такі 
спортсмени, як Чарльз Паддок, Роберг Лежандра, Ерл Вільям Ебі, Норман Росс 
та Джин Танні, які в подальшому ставали неодноразовими призерами Ігор 
Олімпіад, чемпіонами та рекордсменами світу. 

4. Міжсоюзні ігри 1919 року були першими масштабними спортивними 
змаганнями після Першої світової війни. Основними завданнями змагань 
вважалося звернення уваги суспільства, забезпечення чесної гри, яка б 
базувалася на принципах взаємоповаги, взаєморозуміння та допомоги. А також 
заклик спортсменів ворогуючих країн до встановлення миру та дружби націй, й, 
безумовно, сприяння розвиткові міжнародного спортивного руху після війни. 
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АНОТАЦІЇ 

МІЖСОЮЗНІ ІГРИ АСОЦІАЦІЇ МОЛОДИХ ХРИСТИЯН 1919 РОКУ ТА ЇХ РОЛЬ 
У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ 
Юлія Савонік, Антон Литвинець 

Львівський державний університет фізичної культури 
У статті аналізується вплив Асоціації молодих християн на становлення та проведення 

Міжсоюзних ігор. Метою роботи є виявлення ролі Міжсоюзних ігор у розвитку міжнародного 
спортивного руху після Першої світової війни. Вперше детально висвітлено програму 
проведення міжсоюзних ігор, а також виявлено видатних спортсменів - учасників змагань, які 
в подальшому неодноразово ставали олімпійськими чемпіонами та рекордсменами світу. 

Ключові слова: Асоціація молодих християн, Міжсоюзні ігри, Ігри Олімпіад. 

МЕЖСОЮЗНОЙ ИГРЫ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ХРИСТИАН 1919 ГОДА И 
ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Юлия Савоник, Антон Литвинец 

Львовский государственный университет физической культуры 
В статье анализируется влияние Ассоциации молодых христиан на становление и 

проведения Межсоюзной игр. Целью работы является выявление роли Межсоюзной шр в 
развитии международного спортивного движения после Первой мировой войны. Впервые 
подробно освещена программа проведения Межсоюзной игр, а также выявлены выдающиеся 
спортсмены — участники соревнований, которые в дальнейшем неоднократно становились 
олимпийскими чемпионами и рекордсменами мира. 

Ключевые слова: Ассоциация молодых христиан, Межсоюзные игры, Игры Олимпиад. 

MIZHSOYUZNI GAMES ASSOCIATION YMCA 1919 AND THEIR ROLE IN THE 
DEVELOPMENT INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT AFTER WORLD WAR I. 

Julia Savonik Anton Lytvynets 
Lviv State University of Physical Culture 

This paper analyzes the influence of the Young men's christian association on the formation 
and conduction Inter-allied games. The aim is to identify the role Inter-allied games of international 
sports movement after the First World War. For the first time highlighted the program of Inter-allied 
games and found outstanding athletes - participants, which later became the Olympic champion many 
times and World records. 

Key words: Young men's christian association, Inter-allied games, Olympic games. 

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
БАСКЕТБОЛІСТІВ 

Станіслав Телебей, Майя Зубаль 
Кам 'янець-Подіпьський національний університет імені Івана Огієнка 

Постановка проблеми. Перше з чого починається формування вольових 
якостей гравців в колективі - це бажання не набути репутації слабкого 
нерішучого в очах товаришів. Гравець ховає свої страхи, переборює себе 
свідомо приступає до виконання вправ пов'язаних з ризиком. Спочатку боїться 
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