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Анотація. У статті визначено, що поряд із достатньою кількістю наукових досліджень, які розкри-
вають методологічні, організаційні і філософські основи олімпійської освіти в цілому, відсутні відповідні 
дані для осіб з особливими потребами, що визначає актуальність науково-практичного завдання галузі фі-
зичної культури та спорту. Метою роботи є обґрунтування методологічного апарату наукового досліджен-
ня олімпійської освіти осіб з особливими потребами. Результатами роботи є визначення об’єкта, предмета, 
мети та завдань майбутнього дослідження. 
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Постановка проблеми. Одним з завдань МОК, що визначено Правилом 2.16 Олімпій-
ської хартії є заохочення й підтримка діяльності Міжнародної олімпійської академії (МОА) та 
інших навчальних закладів, діяльність яких присвячена олімпійській освіті [16]. Необхідність 
розповсюдження олімпійських знань визнано і ЮНЕСКО [6, 12]. 

Олімпійська освіта як процес і результат оволодіння знаннями, уміннями й навичками, 
спрямованими на гармонійний розвиток особистості на основі ідеології олімпізму повинна 
здійснюватися серед різних категорій населення [6, 8, 14].  

Поширення Олімпійської освіти серед усіх верств населення на різних рівнях вимагає 
наукового обґрунтування окремих програм, розроблених із врахуванням специфічних особ-
ливостей конкретного контингенту, зокрема осіб з особливими потребами [3, 4, 5].  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконується від-
повідно до тем 1.1 «Історичні, організаційно-методичні та правові засади реалізації олімпій-
ської освіти України» та 1.4 «Теоретико-методичні засади розвитку спорту інвалідів» Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі наукові дослідження, що стосуються 
популяризації олімпійської освіти, проводяться в різних країнах, починаючи з другої полови-
ни ХХ ст. (С.Ф. Матвеев, Л.А. Радченко, 2010). Величезний внесок у формуванні наукових та 
організаційних засад розвитку олімпійської освіти в Україні зробив ректор НУФВСУ профе-
сор В.М. Платонов (1994, 2004, 2005), президент Олімпійської академії України професор 
М.М. Булатова (2001–2011), президент Національного олімпійського комітету України С.Н. Бу-
бка (2008, 2010).  

Різноманітні аспекти олімпійської освіти як позитивного фактора навчання й виховання, 
привертали увагу фахівців, які здійснювали дослідження в напрямах обґрунтування актуаль-
ності олімпійської освіти в навчально-виховному процесі учнів загальноосвітніх шкіл (О.М. Ва-
цеба, 2007; О. Стефановський, 2011); організації олімпійської освіти в зарубіжних країнах та 
розвитку олімпійської освіти в Україні (В.Єрмолова, 2007–2011), визначення економічних 
компонентів структури олімпійської освіти (Ю. Мічуда, 2007), визначення спорту інвалідів як 
важливої складової олімпійської освіти (Ю. Бріскін, 2007, 2011; Є. Приступа, 2007); обґрун-
тування змісту олімпійської освіти в системі підготовки фахівців з фізичного виховання 
(Ю. Олійник, 2012) та ін. Також існують наукові дослідження, зорієнтовані на олімпійську 
освіту дошкільнят (С. Філіппова, Т. Волоснікова, 2007; Н.Б. Беляєва, 2009), школярів (В. Ков-
тунов, Г. Кох, 1998; О. Контаністов, 1998; Т. Нікіфорова, 1998; Г. Попова, 1998; Л. Кирилен-
ко, 2009; В. Єрмолова, 2010; Yohan Blondel, 2011; Aхel Horn, 2011; Daiva Majauskiene, Aura 
Lisinskiene, 2011; D. L. Binder, 2011;), молоді (Е. Саакян, 1998; Н. Кудрявцева, 1998; В. Чінда-
рова, 1998; О. Трояков, 2011; М. Пружиніна, 2011; А. Іщенко,2011;), спортсменів (І. Северіко-
ва, 1998; С. Стонкус, 1998; О. Задорожна, М. Пітин, Ю. Бріскін, 2011; А.В. Мут’єв, 2011; 
О. Білик, 2012; Н. Стецькович, 2012).  

Проте практично поза увагою залишається реалізація олімпійської освіти серед осіб з 
особливими потребами. 
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Мета дослідження: обґрунтування методологічного апарату наукового дослідження 
олімпійської освіти осіб з особливими потребами. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних ма-
теріалів, спеціальної літератури, інформаційних джерел мережі Internet. 

Результати дослідження. Розвиток, накопичення досвіду й активний подальший на-
прямок удосконалення олімпійської освіти відбувається в багатьох країнах світу, зокрема в 
Україні.  

У діяльності Міжнародного олімпійського комітету завдання з впровадження олімпій-
ської освіти й популяризації спорту покладено на Олімпійський музей і Міжнародну олімпій-
ську академію, на сесіях якої велика увага приділяється питанням олімпійської освіти. 

Одну з перших доповідей, в якій було використано поняття «олімпійська освіта», зро-
бив італієць Сісто Фавр (Sisto Favre) на 8-ій сесії МОА 1968 року. Проблема олімпійської 
освіти й особливо роль МОА у її рішенні неодноразово порушували у своїх доповідях член 
МОК, президент МОА Ніколаус Ніссіотіс (Nicolaos Nissiotis) (1979–1981, 1985) і декан акаде-
мії Отто Шимічек (Otto Szymiczek) (1962, 1965, 1969, 1970, 1972, 1976, 1079). У трактуванні 
олімпійської освіти вони опиралися на ідеї П’єра де Кубертена. Эрнст Лауербах (Ernst Lauer-
bach) свою доповідь на 12-й сесії МОА (1972) присвятив проблемі пропаганди олімпійських 
принципів у школах [2, 7]. 

Олімпійськими конгресами у Варні (1973) і Баден-Бадені (1981), Парижі (1994) було 
підкреслено необхідність поширення олімпійської освіти не лише серед молоді, а на усіх рі-
внях суспільства [15].  

Згідно з резолюцією 3-ї сесії міжурядового комітету з фізичного виховання і спорту при 
ЮНЕСКО (1983), усім країнам-учасницям було рекомендовано ввести або підсилити викла-
дання олімпійських ідеалів у школах і вищих навчальних закладах [6, 12]. 

1994 року при Міжнародному олімпійському комітеті було створено оргкомітет про-
екту «Національні олімпійські комітети в дії: поширення олімпійських ідеалів через сис-
тему освіти» [7]. 

У багатьох країнах світу олімпійська освіта введена до програми освітніх закладів і реа-
лізується в різноманітних формах. Залежно від участі громадських і державних організацій, у 
впровадженні олімпійської освіти розрізняють дві моделі: суспільну й суспільно-державну. 
Регулювання суспільної моделі системи олімпійської освіти здійснюється Національними 
олімпійськими комітетами або Національними олімпійськими академіями. Суспільно-держав-
на модель ґрунтується на взаємодії Національного олімпійського комітету й регіональних 
олімпійських академій, з одного боку, й органів державної влади в галузі освіти, фізичного 
виховання і спорту – з другого [1, 9, 10, 11].  

Система олімпійської освіти в Україні з 1991 по 2006 рр. здійснювалася за суспільною 
(громадською) моделлю, починаючи з 2006 р. – за суспільно-державною. Підтримка на дер-
жавному рівні дозволяє залучити більшу кількість людей до ідей олімпійської освіти, пропа-
гувати ідеї олімпізму в суспільстві, сприяти залученню молоді до занять спортом, поліпшува-
ти міжнародне співробітництво[9].  

Реалізація олімпійської освіти в Україні здійснюється у двох напрямках: 
- загальноосвітньому – на рівні загальноосвітніх шкіл; 
- спеціально-освітньому – на рівні вищих навчальних закладах, які готують кадри з 

фізичного виховання і спорту. 
Міністерство освіти і науки України 2005 року затвердило програму для загальноосвіт-

ніх навчальних закладів «Фізична культура» (5–12 кл.). Згідно з І-м розділом програми – «На-
вчальний пріоритетний матеріал», – починаючи з 6-го класу уведено теоретико-методичні 
знання з олімпійської тематики [7]. 

Однією з актуальних проблем сучасності є збільшення кількості інвалідів. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше ніж один мілліард людей у світі мають якусь 
форму інвалідності.  

Досвід вітчизняних і закордонних фахівців показує, що найефективнішим методом со-
ціальної і фізичної реабілітації цього контингенту є спорт. Таким чином, беззаперечним є гу-
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маністичність існування спорту інвалідів як однієї із складових міжнародного олімпійського 
руху. Учасники спортивних змагань серед осіб з особливими потребами мають дотримувати-
ся принципів олімпізму, закладених у Олімпійській хартії. Відомості про Паралімпійські ігри 
включені до змісту олімпійської освіти, що має сприяти формуванню позитивного ставлення 
до проблем осібі з особливими потребами. 

Аналіз праць сучасних фахівців дозволяє стверджувати необхідність впровадження 
олімпійської освіти незалежно від соціальних категорій. Таким чином, використання олімпій-
ської освіти для популяризації занять спортом може мати позитивний вплив на соціальну 
адаптацію осіб з особливими потребами і поліпшення їх життя. 

Вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду щодо структури олімпійської освіти і 
шляхів її реалізації показало, що серед великої кількості наукових досліджень, які розкрива-
ють методологічні, організаційні і філософські основи в галузі олімпійської освіти в цілому, 
відсутні відповідні данні серед контингенту осіб з особливими потребами. Таким чином, ви-
никає протиріччя між основними завданнями олімпійської освіти та ступенем їх реалізації 
серед осіб з особливими потребами. 

Отже, об’єктом наукового дослідження, спрямованого на розв’язання цього протиріччя, 
може виступати система олімпійської освіти, а предметом –олімпійська освіта осіб із особли-
вими потребами різних нозологічних груп. Мета дослідження полягатиме в удосконаленні 
системи олімпійської освіти в Україні з залученням осіб з особливими потребами та реалізо-
вуватися у завданнях визначення місця олімпійської освіти у фізкультурно-спортивній роботі 
серед осіб з особливими потребами; встановлення рівня їхньої олімпійської обізнаності та за-
цікавленості актуальними питаннями олімпійського руху; обґрунтування засобів та методів 
олімпійської освіти для осіб з особливими потребами різних нозологічних груп; розробки і 
експериментальної перевірки ефективності програми олімпійської освіти для осіб з особли-
вими потребами різних нозологічних груп. Розв’язання завдань майбутнього дослідження пе-
редбачає використання методів теоретичного аналізу та узагальнення; аналізу документаль-
них матеріалів; опитування (анкетування, інтерв’ю), експертного оцінювання; педагогічного 
спостереження та експерименту; а також методів математичної статистики. 

Ми припускаємо, що в результаті дослідження вперше буде обґрунтовано наукові під-
ходи в олімпійській освіті осіб з особливими потребами; удосконалено методи та засоби фо-
рмування олімпійської освіти серед різних категорій населення; доповнено та розширено нау-
кові дані щодо особливостей і ефективності олімпійської освіти серед різних категорій насе-
лення та підтверджено позитивний вплив олімпійських знань на формування гуманістичних 
якостей суспільства. 

Практичне значення роботи полягатиме в розробці програми з олімпійської освіти, 
впровадження якої передбачається в систему освіти спеціальних шкіл та систему підготовки 
спортсменів інваспорту; доповненні інформаційного матеріалу навчальної дисципліни «Олі-
мпійська освіта», «Олімпійський спорт», «Спорт інвалідів». 

Висновки: 
1. Залучення різних верств населення до ідеалів і цінностей олімпізму шляхом впро-

вадження олімпійської освіти залишається актуальною проблемою сучасного суспільства. 
2. У практичній діяльності Олімпійської академії України реалізується напрям олі-

мпійської освіти серед осіб з особливими потребами, проте наукові та науково-методичні 
праці з цієї проблематики мають дискретний характер, що формує актуальне науково-пра-
ктичне завдання удосконалення системи олімпійської освіти в Україні серед осіб з особливи-
ми потребами. 

3. Розв’язання цього завдання передбачає визначення місця олімпійської освіти у 
спортивній роботі серед осіб з особливими потребами; встановлення рівня їхньої олімпійської 
обізнаності та зацікавленості актуальними питаннями олімпійського руху; обґрунтування за-
собів та методів олімпійської освіти для осіб з особливими потребами різних нозологічних 
груп; розробки та експериментальної перевірки ефективності програми олімпійської освіти 
для осіб з особливими потребами різних нозологічних груп. 
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Перспективи подальших досліджень полягають у обґрунтуванні програм олімпій-
ської освіти для осіб з особливими потребами.  
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Аннотация. В статье показано, что несмотря на достаточное количество научных исследований, рас-
крывающих методологические, организационные и философские основы олимпийского образования в целом, 
отсутствуют соответствующие данные для лиц с особыми потребностями, что определяет актуальность научно-
практического задания в сфере физической культуры и спорта. Целью работы является обоснование методологи-
ческого аппарата научного исследования олимпийского образования лиц с особыми потребностями. Результата-
ми работы являются определение объекта, предмета и заданий предстоящего исследования.  
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Abstract. it has been determined in the article that beside the sufficient amount of research studies on methodo-
logical, administrative and philosophic concepts of the Olympic education in general, there is not enough information 
about people with disabilities in this field. The above sets an essential academic and research task in the scope of physical 
culture and sports. The purpose of the work is to substantiate methodological devices of the scientific research for the 
Olympic education of the disabled. The results of work include the definition of the object, the subject, the purpose and 
tasks of future researches. 
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