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Олімпійська академія України 
– національний центр 
олімпійської освіти та 

досліджень

Відповідно до рекомендацій Міжнародного 
олімпійського комітету та за підтримки 
Національного олімпійського комітету 
України  20 вересня 1991 року в Україні було  
створено  Олімпійську академію України  



Ініціатори створення 
Олімпійської академії України

В. П. Борзов
президент
НОК України
(1991—1998 рр.)

В. М. Платонов
перший 
віцепрезидент
НОК України
(1991—2002 рр.)

В. В. Кулик
перший 
віцепрезидент
НОК України
(1991—1998 рр.)



Обговорення в МОК стратегії 
олімпійської освіти в Україні 



Перший президент ОАУ, д. п. н., 
професор В. О. Запорожанов

Перший декан ОАУ, к. п. н., 
професор В. Ф. Бойко

1991—1995 рр.

1995—1999 рр.

Президент ОАУ, к. п. н.,
професор  А. О. Єфімов

Декан ОАУ, к. п. н.,
доцент Ю. Г. Крюков



З 1999 р. Академію очолюють

Президент ОАУ, заслужений 
діяч науки і техніки України, 
д. п. н., професор М. М. Булатова

Декан ОАУ,
д. н. фіз. вих. і спорту, 
професор Ю. П. Мічуда



Мета діяльності
Олімпійської академії України –

сприяти розвитку і зміцненню
олімпійського руху в

Україні, духовному збагаченню
людей, поширенню обміну

цінностями світової  культури 
під знаком ідей і принципів олімпізму



Олімпійська академія України
співпрацює з багатьма організаціями:

- Міжнародною олімпійською академією,
- Міжнародним олімпійським комітетом, 
- Національним олімпійським комітетом України,
- національними федераціями з видів спорту,
- навчальними закладами всіх рівнів акредитації,
- місцевими органами влади,
- оргкомітетами Олімпійських ігор,
- олімпійським музеєм,
- видавництвом  “Олімпійська  література”,
- центрами олімпійських досліджень,
- кафедрами олімпійського і професійного спорту 
ВНЗ,
- іншими суспільними інституціями



На території всіх областей України та в місті Києві 
діють регіональні відділення ОА України



Основними напрямами діяльності

• олімпійська освіта у 
вищих навчальних 
закладах; 
• олімпійська освіта у 
загальноосвітніх та 
дошкільних навчальних 
закладах; 
• видавнича діяльність; 
• участь у міжнародних 
заходах; 
• "спорт для всіх"; 
• робота з ветеранами 
фізичної культури і спорту; 
• співпраця з засобами 
масової інформації



Загальноосвітній напрям передбачає поширення знань
про історію олімпійського руху та його правові основи,
особливості олімпійських свят, символіку й атрибутику, видатних
діячів олімпійського руху, спрямований на широкі верстви
населення, особливо молодь, і реалізується, передовсім, у
навчальних закладах, не обмежуючись цими сферами.

Спеціально-освітній напрям передбачає поглиблення
базової підготовки майбутніх спеціалістів, які навчаються у
спеціалізованих фізкультурно-спортивних навчальних закладах або
на відповідних факультетах вищих навчальних закладів.
Здійснюється шляхом впровадження профільних дисциплін до
навчального плану; а також участі у наукових форумах, конгресах,
конференціях, симпозіумах, олімпіадах.



Презентація першого у світі підручника "Олімпійський 
спорт“ на Олімпійському конгресі, присвяченого 100-річчю 

заснування сучасного олімпійського руху. 1994 р., Париж

Олімпійська освіта у вищих навчальних 
закладах



Вивчення навчальних дисциплін 
«Олімпійський спорт» (6 кредитів) є 
обов’язковим для студентів
спеціалізованих вищих навчальних
закладів на рівні бакалаврату і
магістратури.

Відповідно до наказу Вищої атестаційної комісії України від з 1997 р. 
почалася підготовка фахівців вищої кваліфікації – магістрів, кандидатів 
наук і докторів наук за спеціальністю «Олімпійський і професійний 
спорт».



Презентація Енциклопедії 
олімпійського спорту в

бібліотеці Олімпійського музею. 
2005 р.,  Лозанна (Швейцарія) 

Зустріч  професора Марії 
Булатової з президентом МОК 
Хуаном Антоніо Самаранчем у
штаб-квартирі МОК. 2005 р. 
Лозанна (Швейцарія) 



Видавництво "Олімпійська література"



1994 р. було 
започатковано під 
патронатом МОК і 
НОК України 
видання 
міжнародного 
науково-
теоретичного 
часопису "Наука в 
олимпийском 
спорте"



Підручник «Олімпійський 
спорт» та «Енциклопедія 

олімпійського спорту в 
запитаннях і відповідях» 
були презентовані на ХІІІ 

Олімпійському конгресі 
2009 р. в Копенгагені 

(Данія)

Вручення президентом МОК Жаком Рогге відзнаки 
Міжнародного олімпійського комітету за 
організацію роботи з олімпійської освіти членам 
делегація НОК України С. Н. Бубці, 
В. М. Платонову, М. М. Булатовій та В. П. Борзову 
на Олімпійському конгресі. Копенгаген. 2009 р.



Всеукраїнська олімпіада з
іноземних мов "Студент і 

олімпійський спорт“,  
м. Київ

Учасники Всеукраїнської студентської олімпіади
за напрямом підготовки «Спорт» у Харківській
державній академії фізичної культури. Харків



Міжнародна науково-
практична конференція 
“Молода спортивна 
наука України”, м. Львів

Міжнародна наукова 
конференція молодих  

учених «Молодь та 
олімпійський рух». 

Київ. 2012 р.



Міжнародна конференція 
“Олімпійський спорт: історія і 
сучасність”, 
присвячена святкуванню
100-річчя олімпійського 
Києва”



Міжнародний (національний) та 
регіональні центри олімпійських 
досліджень та освіти в Україні

Мета  – розвиток 
системи освіти і 

розширення 
наукових 

досліджень 
у галузі 

олімпійського  
спорту

2019 р. Міжнародний цент олімпійських досліджень та освіти було 
трансформовано в Навчально-науковий олімпійський інститут 

НУФВСУ 



Президент Олімпійскої академії 
України Марія Булатова, президент 

НОК України Сергій Бубка  і президент 
Асоціації національних олімпійських 

комітетів, президент Олімпійської 
Ради Азії Ахмад Аль-Фахад Аль-

Сабах та олімпійський чемпіон 
Валерій Борзов в олімпійській 

бібліотеці. Київ. 2015 р.



Експозиції музею 
налічують понад 3,5 тис. 
експонатів

Олімпійський музей 
Національного 
університету 
фізичного виховання і 
спорту України було 
створено 1990 р.



Олімпійська освіта у загальноосвітніх  
навчальних закладах

Моделі 
реалізації 

олімпійської 
освіти

Громадсько-
державна 

модель

Контекстна 
модель

Безпосередня 
модель

Громадська 
модель

Державна модель



Форми олімпійської освіти – різновиди 
організації навчальної діяльності та 

процесу виховання, способи зовнішнього 
вираження змісту навчально-виховної 

роботи

Урочні  форми

Форми
олімпійської 

освіти

Позаурочні 
форми



Урочні форми 
олімпійської освіти

Олімпійські 
уроки

Факультативні 
заняття, спеціальні 

курси

Уроки фізичної 
культуриУроки

загальноосвітніх 
предметів



Позаурочні форми

Олімпійські
читання

Виховні
години та 

години
спілкування

Олімпій-
ський
день 

Малі
Олімпійські

ігри

Фестивалі
«Спорт, 

мистецтво, 
інтелект»,

КВВ

Конкурси
малюнків, 

фотографій
поробок, 
плакатів, 
емблем, 

літератур-
них творів

Фізкультурно-
спортивна діяльність

Заняття у 
гуртках

спортив-
ного

спряму-
вання

Заняття у 
спортив-

них
секціях з

видів
спорту

Спор-
тивні

змаган-
ня

Туристсько
-

екскурсійн
а робота

Пошукова
робота

Роботи музею або
кабінету

олімпійської освіти
Мала 

Олімпійська
академії

(науково-
дослідна
робота)

Робота 
лекторських

груп

Олімпійські
тижні

Олімпійські
вікторини

Лекції, 
диспути

Конференції
круглі столи

Шкільний
Олімпій-

ський
комітет



Позаурочні форми олімпійської освіти



Олімпійське лелеченя



Всеукраїнська 
вікторина 

“Знавець
олімпійського 

спорту” 

Конкурс дитячого малюнку

Зустріч з олімпійцями



Наочні методи
олімпійської освіти



Словесні методи олімпійської освіти



Практичні методи олімпійської освіти



Навчально-методичне забезпечення олімпійської освіти в 
закладах загальної середньої освіти





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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