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Анотація. У статті висвітлено завдання, вивчені інновації та особливості кваліфікації (відбору) мо-
лодих атлетів для участі в юнацьких Олімпійських іграх; проведено порівняльний аналіз юнацьких Олі-
мпійських та Олімпійських ігор як складової частини сучасного олімпійського руху, обґрунтовано їхні 
особливості. Розглянуто зміни й обмеження у правилах змагань, особливості комплектування команд у 
низці видів спорту, що належать до програми юнацьких Олімпійських ігор. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Олімпійський рух – 
специфічне і водночас унікальне явище, що не має аналогів у світовій практиці. Відповідно до 
Олімпійської хартії МОК, його мета полягає у сприянні побудові кращого світу, вихованні 
молоді засобами спорту без будь-якої дискримінації в дусі дотримання принципів олімпізму, 
що містять у собі взаєморозуміння, дружбу, атмосферу солідарності й чесної гри. 

Для сприяння залучення талановитої молоді до участі в олімпійському русі, на сесії 
МОК у Гватемалі в 2007 року було ухвалене рішення про проведення юнацьких Олімпійсь-
ких ігор. Нині це спортивний захід для молоді, мета якого полягає в залученні юнаків і дівчат 
до ідеалів і цінностей олімпізму, підготовці молодих спортсменів до участі в Олімпійських 
іграх, вихованні дисциплінованості, відповідальності та вміння зрозуміти і прийняти різні ку-
льтури світу [1, 5]. 

Аналіз літературних даних дозволяє зробити висновок, що сьогодні є значна кількість 
наукових праць, у яких висвітлено історичні й соціальні аспекти сучасного олімпійського ру-
ху [1, 3, 4], проблеми й перспективи його розвитку; особливості підготовки спортивного резе-
рву; позитивні й негативні сторони юнацького спорту; є роботи, присвячені процесу станов-
лення юнацьких Олімпійських ігор [2], при цьому організаційні та кваліфікаційні аспекти ро-
звитку юнацьких Олімпійських ігор залишаються актуальним і мало дослідженим питанням. 

Роботу виконано згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр. за темою 1.1 «Історичні, організаційно-методичні й правові засади реалізації 
олімпійської освіти України». 

Мета дослідження – обґрунтування кваліфікаційних аспектів юнацьких Олімпійських 
ігор як складової частини сучасного олімпійського руху. 

Завдання дослідження: 
1. Провести аналіз літературних даних, присвячених кваліфікаційним особливостям 

відбору спортсменів до участі в юнацьких Олімпійських іграх. 
2. Виділити основні завдання й особливості проведення юнацьких Олімпійських ігор 

порівняно з Олімпійськими іграми. 
3. Визначити загальні принципи системи кваліфікації юних атлетів до участі в юнаць-

ких Олімпійських іграх. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, офіційних документів МОК, інфор-

мації мережі Інтернет; синтез і узагальнення. 
Результати дослідження та їх обговорення. Юнацькі Олімпійські ігри – нове явище су-

часної епохи, що поряд з Олімпійськими іграми проводиться під егідою МОК раз на чотири 
роки. До основних завдань, що реалізуються під час підготовки та безпосереднього проведення 
юнацьких Олімпійських ігор, як соціокультурної складової олімпійського руху, належать такі:  

- введення інновацій у виховання молоді й обговорення з молодим поколінням соціа-
льних проблем; 
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- об’єднання молоді всього світу для сприяння реалізації в їхньому середовищі олім-
пійських ідеалів і цінностей; 

- підвищення інформованості молодого покоління про складові олімпійського руху, 
освіченості щодо культурних традицій різних країн світу і сприяння активізації занять молод-
дю різними видами спорту;  

- організація заходів, що відповідають високим міжнародним спортивним стандартам. 
Уся діяльність у рамках юнацьких Олімпійських ігор регламентується Олімпійською 

хартією МОК, а також документами, що мають бути затверджені перед кожними Іграми – 
протоколами МОК (визначаються вимоги до програми Ігор), Положенням щодо проведення 
Ігор, Всесвітнім антидопінговим кодексом, антидопінговими положеннями МОК та ін. Перед 
змаганнями також затверджується офіційна термінологія, що має бути вживаною під час про-
ведення, а також в офіційних документах Ігор та офіційні піктограми Ігор. 

Аналіз спеціалізованих видань [5, 6], досвід провідних фахівців галузі фізичної культу-
ри та педагогів доводить, що діти для гармонійного розвитку та враховуючи вікові особливо-
стей повинні мати можливість вибору найбільш цікавих для себе видів рухової активності, 
яку недоцільно обмежувати жорсткою програмою традиційних змагань. Саме тому, в рамках 
організації та проведення юнацьких Олімпійських ігор для популяризації олімпійського руху 
серед молодого покоління було запропоновано низку інновацій.  

Порівняно з Олімпійськими іграми до основних особливостей юнацьких Олімпійських 
ігор можна зарахувати такі: 

- вікові обмеження учасників Ігор; 
- наявність «mіх дисциплін»; 
- наявність значної кількості культурно-освітніх програм у програмі Ігор; 
- відсутність реєстрації рекордів; 
- унеможливлення неофіційного командного заліку. 
У юнацьких Олімпійських іграх вік учасників суворо регламентований від 14 до 18 ро-

ків. Дані вікові обмеження передбачено в Положенні щодо проведення Ігор. МСФ з виду спо-
рту має визначити оптимальний вік атлетів, при цьому максимальна різниця у віці учасників у 
рамках певної дисципліни не може перевищувати 2 роки [6]. 

Особливістю проведення Ігор є вимога МОК, відповідно до якої всі учасники Ігор ма-
ють залишитися на весь термін проведення Ігор і мають брати участь не тільки у спортивних 
змаганнях, а й у культурно-освітніх програмах та інших заходах, що відбуваються в рамках 
юнацьких Олімпійських ігор [1].  

Відповідно до вимог МОК до організації та проведення юнацьких Олімпійських ігор, 
програма змагань має складається з видів спорту, які належать до програми Олімпійських 
ігор (26 літніх, 7 зимових), а дисципліни можуть бути видозмінені, крім того можуть прово-
дитись інші заходи, що не проводяться в рамках Олімпійських ігор [5, 6]. Так, програми зма-
гань юнацьких Олімпійських ігор 2010 і 2012 рр. містили відповідно всі види спорту Ігор 
Олімпіади 2012 р. та зимових Олімпійських ігор 2014 р., при цьому кількість дисциплін у ра-
мках видів спорту була обмеженою. Невід'ємною частиною Ігор були культурні й освітні про-
грами з інтерактивними та інноваційними семінарами й форумами, мистецькими заходами 
для учасників змагань; головна ідея цих заходів полягала у створенні співтовариства "посла 
спорту в суспільстві". 

Відмінною рисою юнацьких Олімпійських Ігор є відсутність реєстрації будь-яких реко-
рдів.  

На відміну від Олімпійських ігор та інших міжнародних молодіжних змагань, у програ-
мі юнацьких Олімпійських ігор представлено види спорту з так званими суміжними дисцип-
лінами, де в одній команді змагаються юнаки та дівчата, представники різних країн та різних 
континентів [1]. 

Існують також певні особливості у принципах системи кваліфікації (відбору) спортсме-
нів до участі в Іграх, які можна поділити на загальні, що стосуються до всіх спортсменів та 
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видів спорту, та «універсальні», що забезпечують реалізацію доступності до участі у змаган-
нях представникам усіх НОК, що є визнаними МОК.  

Загальні принципи системи кваліфікації до участі в юнацьких Олімпійських іграх пе-
редбачається таке [6]: 

- критерії допуску спортсменів установлюють Міжнародні спортивні федерації, які 
також безпосередньо відповідають за організацію змагань з виду спорту під час Ігор; 

- НОК формує заявку щодо до участі команди в юнацьких Олімпійських іграх і відпо-
відає за відправку учасників і представників команд на змагання; 

- спортсмени країни-господарки Ігор беруть участь у всіх видах спорту (за умови не-
обхідного рівня підготовленості); 

- для відбору на Ігри спортсмени мають брати участь у відбіркових змаганнях, або 
виконати кваліфікаційні нормативи. 

Принципи «універсальності» системи кваліфікації до участі в юнацьких Олімпійських 
іграх передбачають таке: 

- у випадку, якщо спортсмени країни не вибороли жодної ліцензії, кожному НОК га-
рантовані 4 «універсальних місця»; 

- в ігрових командних видах спорту беруть участь 6 команд (по 1 від кожного конти-
ненту та команда країни-господарки), при цьому кожен НОК може бути представлений не 
більше ніж 2 командами; 

- в індивідуальних видах спорту НОК може бути представлений не більше ніж 70 ат-
летами, при цьому в кожному виді спорту існують обмеження щодо кількості спортсменів від 
кожного НОК; 

- серед учасників змагань має бути забезпечена гендерна рівність. 
Висновки: 
1. Аналіз літературних даних, дозволяє зробити висновок, що юнацькі Олімпійські ігри 

є новим явищем сучасного олімпійського руху, яке спрямоване на залучення молодого поко-
ління до дотримання ідеалів і цінностей олімпізму. Незважаючи на популярність Ігор, їх ор-
ганізаційні та кваліфікаційні особливості залишаються актуальним питанням наукових дослі-
джень. 

2. До основних завдань, що вирішуються в рамках проведення юнацьких Олімпійських 
ігор варто зарахувати такі: впровадження інноваційних підходів, які базуються на цінностях 
олімпізму у виховання молоді, підвищення інформованості молодого покоління про складові 
олімпійського руху, освіченості щодо культурних традицій різних країн світу та сприяння ак-
тивізації занять молоддю різними видами спорту. 

3. Основні особливості організації та проведення юнацьких Олімпійських ігор порівня-
но з Олімпійськими: вікові обмеження (14–18 років) учасників Ігор; mix-дисципліни, що уне-
можливлюють об’єктивний неофіційний командний залік; значна кількість культурно-освіт-
ніх заходів; відсутність реєстрації рекордів; 

4. Основні принципи системи кваліфікації юних атлетів до участі в юнацьких Олімпій-
ських іграх можна поділити на загальні, що стосуються всіх спортсменів та видів спорту, та 
«універсальні», що спрямовані на реалізацію гуманістичних ідей олімпізму серед учасників 
змагань, а також забезпечення рівних можливостей участі в Іграх представникам усіх НОК, 
що є визнаними Міжнародним олімпійським комітетом. 

Перспективи подальших досліджень. На наступних етапах роботи передбачається ви-
значення основних інновацій у видах спорту та дисциплінах, що належать до програми юна-
цьких Олімпійських ігор. 
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