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and pre-school âge, their behavior in différent situations in terms of the basic properties of the 
nervous system. 
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Постановка проблеми. Іслам є однією з найбільших релігій світу. З 
розвитком політики, культури, економіки велика увага приділяється 
популяризації спорту і у цьому релігія відіграє не останню роль. Ісламський 
спорт стрімко розвивається, про що свідчить зростання кількості учасників на 
Іграх Олімпіад, а також збільшення числа ісламських спортивних організацій та 
представництва мусульманських спортсменів на Ісламабадах, Іграх ісламської 
солідарності та інших спортивних заходах. У цій роботі будуть висвітлені 
основні організації, які здійснюють спортивну діяльність і впливають на 
розвиток, пропаганду і становлення спорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку та становленню 
спортивної діяльності ісламських організацій присвячено лише декілька 
наукових праць українських та іноземних дослідників спорту (Кун Л., 1982; 
Платонов В.Н., 2010). В той же час, доводиться стверджувати, що діяльність 
ісламських спортивних організацій висвітлюється недостатньо. Відсутні дані 
про хронологію та проведення ісламських спортивних змагань. Саме дефіцит 
об'єктивної інформації спонукав нас до проведення цього дослідження. 

Мета дослідження: узагальнити спортивну діяльність ісламських 
організацій та її вплив на розвиток спорту в ісламських країнах. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, методи 
теоретичної інтерпретації, історичний, хронологічний. 

Результати дослідження та їх обговорення. Спортивна діяльність в 
ісламських країнах реалізується функціонуванням мусульманських організацій. 
Деякі з них не є суто спортивними, проте напрямок спорту вважається одним із 
пріоритетних. Ці організації займаються вирішенням різноманітних проблем, 
спираючись на основи релігії. Спортивна діяльність в ісламі, поряд із 
політичною, економічною та соціальною сферами посідає провідне місце [5]. 

Наша робота висвітлює діяльність основних мусульманських організацій, 
які займаються пропагандою, популяризацією та розвитком спорту і в 
мусульманських країнах, і в країнах, де проживають віряни. Ці організації 
дають можливість людям різних верств населення займатися спортом, не 
виходячи за рамки релігійного "табу". 

Організація ісламського співробітництва (ОІС) є другою за величиною 
міясурядовою організацією після ООН. Вона заснована 25 вересня 1869 року. До 
2011 року функціонувала під назвою - Організація ісламської конференції. 

Керівними органами є Ісламський саміт, Рада міністрів закордонних справ, 
Генеральний секретаріат. Членами організації є 57 країн. Штаб-квартира 
знаходиться в Саудівській Аравії (Джидда). Основний акт установи - статут. 
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Організація в країнах мусульманського світу є однією з найвпливовіших і 

наймасштабніших, оскільки займається різними напрямками суспільного життя: 
політикою, економікою, а також розвитком спорту та популяризацією 
національних змагань. 

Саме Організація ісламського співробітництва сприяла проведенню 
перших Ігор ісламської солідарності у 1980 році та становленню їх у якості 
міжнаціональних змагань [3, 4]. 

Спортивна федерація ісламської солідарності (І88Р) заснована 6 травня 
1985 року. Президентом є принц Наваф Файзал бін Абдул Азіз. 

Основними завданнями діяльності організації є: 
1) зміцнення ісламської солідарності серед молоді в державах-членах 

організації та сприяння ісламській ідентичності в галузі спорту; 
2) співпраця із міжнародним та континентальними спортивними 

установами і організаціями; 
3) організація співробітництва між державами з питань спорту; 
4) збереження спортивних та олімпійських принципів; 
5) заохочення спортивного духу, принципів чесної гри і ненасильницької 

поведінки у спортивних заходах; 
6) боротьба із допінгом; 
7) підтримка миру в області спорту у світі; 
8) просування спортивної культури та туризму; 
9) залучення жінок до спорту згідно з позицією ісламу. 
Основною діяльністю федерації є організація Ігор ісламської солідарності, 

які започатковані у 1980 році (табл. 1). 
Таблиця 1 

Ігри ісламської солідарності 
Рік Ігри Місто К-сть К-сть Медальний залік 
Рік Ігри Країна країн учасників 1-е 2-е 3-е 
1980 І Ізмір (Туреччина) 9 — - - -

2005 II Мекка (Саудівська 
Аравія) 

55 6 000 Саудівська 
Аравія 

Єгипет Казахстан 

2009 
2010 

III Тегеран (Іран) Скасовані 

2013 III Пеканбару 
(Індонезія) 

44 1 769 Індонезія Іран Єгипет 

2017 IV 
Баку 

(Азербайджан) - - - - -

Слід зазначити, що символіка організації та змагань, які відбуваються під 
патронатом Спортивної федерації ісламської солідарності, є схожими до 
олімпійської. Зокрема, емблема III Ігор ісламської солідарності в Пеканбару 
(Індонезія) у 2013 році відображає незавершений контур переплетених між 
собою кілець (чорного, зеленого, червоного, блакитного і жовтого), які 
символізують єдність п'яти континентів [2, 4]. 
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THE 3rd ISLAMIC SOLIDARITY GAMES 

Indonesia 
PEKANBARU - RIAU 

Рис. 1. Емблема III Ігор ісламської солідарності в ІІеканбару 

Жіноча федерація ісламського спорту (IFWS) заснована 21 жовтня 1991 
року. Президентом організації є Фаезе Хашемі. 

Основна діяльність - проведення Жіночих ісламських ігор (табл. 2), 
починаючи з 1993 року. Представниками ЗМІ, тренерами, учасниками можуть 
бути лише жінки у спеціальному одязі (чадрі). Змагання проводяться як на 
ЗаКрИТИХ, Так І на відкритих майданчиках, за винятком церемонії відкриття та 
закриття. Під час Жіночих ісламських ігор культивується близько 20-ти видів 
спорту. Змагання проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського 
комітету [1] 

Основні цілі Жіночої федерації ісламського спорту: 
1) створення умов для занять спортом та рухової активності; 
2) проведення різноманітних спортивних заходів для жінок; 
3) розробка спеціального одягу для занять спортом; 
4) пропагування популярних видів спорту. 
У 2010 році організація припинила свою діяльність через фінансові 

проблеми. Останні Жіночі ісламські ігри (2009-2010 pp.) були скасовані. 
Таблиця 2. 

Жіночі Ісламські ігри (Тегеран) 

Рік Ігр 
и Країн Учасниць Видів 

спорту 
Медалі (місце) 

Рік Ігр 
и Країн Учасниць Видів 

спорту 1-е 2-е 3-є 

1993 1 10 407 7 Киргизстан 
(27) Іран (20) Азербайджан 

(12) 

1997 II 24 748 12 Іран (58) Казахстан 
(35) Індонезія (19) 

2001 III 23 795 15 Іран (77) Сирія 
(18) 

Азербайджан 
(8) 

2005 IV 44 1316 18 Іран (31) Сенегал (9) Казахстан (6) 
2009, 
2010 V СКАСОВАНІ 
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Жіноча організація спорту і фітнесу Малайзії (WSFFM) - перша 

неурядова організація в Малайзії, яка є членом Національної ради жіночих 
організацій. Організацією прийняті різноманітні стратегічні програми для 
співпраці та взаємодії серед жінок. Жіноча організація спорту і фітнесу Малайзії 
активно розвивається, про що свідчить її чисельність, яка щороку зростає. 

Окрім того, вона проводить широкий спектр проектів для жінок, 
починаючи від спорту для всіх до фітнесу і спорту високих досягнень. В 2005 
році організація спільно з Міністерством молоді, Національною радою спорту і 
Національною спортивною асоціацією провела перші Національні жіночі ігри. 
В іграх були представлені 9 видів спорту: водні види спорту, легка атлетика, 
бадмінтон, боулінг, футбол, гімнастика, хокей, сквош і нетбол. Всього прийняли 
участь 3000 спортсменок із 15 штатів Малайзії. Ігри стали платформою для 
розвитку перспективних спортсменок. Вони відіграють величезну роль у 
процесі тендерної рівності та соціалізації мусульманських жінок. 

У той же час організацією проводяться семінари на тему здорового 
способу життя для молодих жінок, щорічні конференції з аеробіки і національні 
змагання з аерофіту (аеробіки та фітнесу). У 2006 році було проведено серію 
проектів для поширення різних видів спорту і фітнесу, а також розширення 
прав і можливостей для жінок [5, 6]. 

Мусульманська спортивна асоціація (MSA) є благодійною організацією 
для розвитку молоді, яка стала провідною на початку XXI століття. Вона 
створена в 1994 році в Манчестері (Великобританія). Здійснює свою діяльність 
за допомогою спортивних та розважальних програм, основними напрямками 
якої є освіта, здоров'я, фітнес та спорт. 

Мусульманська спортивна асоціація є незалежною організацією і 
функціонує серед людей незалежно від раси, релігії або статі. Усі її заходи є 
відкритими для мусульман та представників інших віросповідань, що сприяє 
інтеграції співтовариства в цілому [6]. 

Мусульманська асоціація молодих жінок (YMWA) заснована 16 вересня 
2001 року. Метою діяльності є об'єднання молодих жінок у суспільстві для 
забезпечення підтримки фізичного і розумового розвитку. 

Основними формами діяльності є: 
1) щорічні табори для жінок; 
2) захід "Спортивна весняна ліга" (десятитижневі програми з навчання гри 

у футбол та бадмінтон); 
3) тренерські семінари з футболу. 
Мусульманська асоціація молодих жінок функціонує у таких напрямках: 

соціальний, освітній, релігійний, а також спортивний. Організація культивує 
розвиток вітрильного спорту, скелелазіння та стрільби з лука [6]. 

Висновки. 
1. Спортивна діяльність в ісламських країнах розвивається завдяки 

спортивним організаціям мусульман, серед яких: Мусульманська асоціація 
молодих жінок, Мусульманська спортивна асоціація, Жіноча організація спорту 
і фітнесу Малайзії, Жіноча федерація ісламського спорту, Організація 
ісламського співробітництва, Спортивна федерація ісламської солідарності. 

2. У останні десятиліття низка мусульманських організацій почали 
проводити окремі ігри для мусульман, що є офіційно визнаними та мають свою 
символіку і атрибутику. Ці організації створюють передумови для популяризації 
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та розвитку спорту в країнах ісламського світу, проводять Ігри ісламської 
солідарності в якості заохочення співробітництва між мусульманськими 
державами, а також Жіночі ісламські ігри, що дають можливість жінкам-
мусульманкам приймати участь у спортивних заходах на рівні з чоловіками. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у детальному аналізі 
Жіночих ісламських ігор та Ігор ісламської солідарності, а саме, програми 
проведення, лідерів медального заліку, рівня спортивних результатів тощо. 
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АНОТАЦІЇ 
СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МУСУЛЬМАН ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 

СПОРТУ В ІСЛАМСЬКИХ КРАЇНАХ 
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У даній етапі аналізується діяльність спортивних організацій в контексті розвитку 
спорту в ісламських країнах. Метою роботи є визначення структури ісламських організацій та 
їхнього впливу на популяризацію та становлення спорту. Вперше детально висвітлено 
спортивну діяльність організацій та їхню роль у проведенні змагань. 

Ключові слова: спор, ісламські організації, ігри мусульман. 

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУСУЛЬМАН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
СПОРТА В ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ 
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В данной статье анализируется деятельность спортивных организаций в контексте 
развития спорта в исламских странах. Целью работы является определение структуры 
исламских организаций и их влияния на популяризацию и становления спорта. Впервые 
подробно освещены спортивную деятельность организаций и их роль в проведении 
соревнований. 

Ключевые слова: спор, исламские организации, игры мусульман. 

SPORTS OF MUSLIMS AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF 
SPORTS IN ISLAMIC COUNTRIES 
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This article analyzes the activities of sports organizations in the context of sports development 
in Islamic countries. The aim is to determine the structure of Islamic organizations and their impact 
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