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 «В дитинстві відкриваєш материк,  

котрий назветься потім – Батьківщина».  

     Л. Костенко 

Актуальність теми 

 

Сьогодні моя рідна країна знову змушена у важкій боротьбі доводити своє 

право на існування як незалежна держава. Ми вчимося бути патріотами 

України на прикладах воїнів АТО, волонтерів, громадських діячів, 

письменників, поетів тощо. А ще ми надихаємося прикладами патріотичної 

поведінки наших спортсменів – олімпійців на світових спортивних аренах та 

прагнемо стати гідними громадянами своєї країни. У такий нелегкий для моєї 

Батьківщини час нація відроджується, сильнішає та гартується. Більш 

актуальної теми сьогодення, ніж патріотизм українців, годі і шукати. 

Наша школа четвертий рік працює у Всеукраїнській мережі шкіл 

Олімпійської освіти. Олімпійська академія України разом з Національним 

Олімпійським Комітетом України опікується донесенням до учнів інформації 

про цінності олімпізму. Ми маємо можливість набувати знать за допомогою 

Олімпійської літератури, яскравих спортивних та інтелектуальних заходів 

олімпійської тематики, зустрічей з Олімпійськими призерами тощо. Така 

діяльність має за мету сприяти вихованню молоді на гуманістичних ідеалах та 

принципах олімпізму. Олімпійські цінності сприяють зокрема і формуванню 

почуття патріотизму школярів. 

 Мета дослідження 

Довести, що цінності олімпізму є потужним потенціалом формування 

патріотизму, національної свідомості та людської гідності школярів.  

 

 Завдання: 

1. Вивчити джерела всесвітньої мережі Інтернет стосовно визначення 
понять «Олімпійські цінності», «Патріотизм», «Національна 

свідомість», «Людська гідність». 

2. Вивчити, проаналізувати та систематизувати джерела всесвітньої 

мережі Інтернет стосовно прикладів патріотичної поведінки 

спортсменів – олімпійців під час виступів у спортивних змаганнях на 

світових аренах та у повсякденному житті. 

3. Провести анкетування учнів,  аналіз інформації та визначити, чи є 

патріотичні прояви поведінки спортсменів – олімпійців зразком для 

наслідування школярами.  

 

Зміст 

Вступ.  

І. Основна частина. 

1. Визначення понять «Патріотизм», «Національна свідомість», «Людська 

гідність». 

2. Визначення поняття «Олімпійські цінності». 

3. Етика спорту. Кодекс честі Олімпійця України. 

4.  Чемпіон чемпіонів. Український патріот Іван Піддубний. 



5. Приклади патріотичної поведінки українських спортсменів під час 

виступів на спортивних аренах. 

6. Приклади патріотичної поведінки українських спортсменів у 

повсякденному житті. 

7. Етика поведінки вболівальників. 

8. Патріотизм та псевдо патріотизм. В чому відмінність? 

9. Результати анкетування однолітків щодо їхнього ставлення до публічних 

патріотичних проявів поведінки українських спортсменів та ступеню їх 

власного розуміння поняття «патріот». 

  ІІІ. Висновки. 

  IV. Використані джерела. 

 

Вступ.  

Як свідчать історики, ще за часів проведення перших Олімпійських ігор у 

Стародавній Греції, атлети, що перемагали у змаганнях, користувалися 

величезною повагою мешканців своїх полісів. У ті часи Олімпіоніки не 

отримували медалей та не піднімалися на п’єдестал пошани. Нагородою для 

них був вінець з гілок оливи та червона стрічка, яку пов’язували їм на руку. Всі 

головні почесті чекали переможців Олімпійських ігор тоді, коли вони 

поверталися додому.  Варто лише уявити, що для  тріумфального входу 

Олімпіоніка у рідне місто, його мешканці робили великий отвір в стіні фортеці, 

і потім одразу замуровували цей отвір, як символ того, що перемога назавжди 

залишиться у цьому місті.  

Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 р. В Ріо-де-Жанейро вкотре підтвердили свою 

надзвичайну місію об’єднання всіх людей світу заради спільної мети – свята 

миру і спорту. Мільйони уболівальників з рекордних 207 країн світу 

затамувавши подих стежили за виступами своїх спортсменів на головній 

спортивній арені світу – Олімпійській арені. Мільйони святкували перемогу 

Олімпійців своєї країни та пишалися ними, як найкращими представниками 

нації. І хоч в підсумках Олімпійських змагань не існує офіційного медального 

заліку країн, мільйони людей кожного дня радісно вигукували «Ще одна медаль 

для країни!». А відбувалося це тому, що Олімпійські ігри вже давно 

асоціюються не тільки з місцем проведення спортивних змагань, а й з місцем, 

де відбувається підвищення національного престижу, де здіймається почуття 

національної гордості та міцніє 

національна слава. 

Українці також не були 

байдужими до найпрестижнішого 

свята спорту і підтримували своїх 

олімпійців та паралімпійців. Шаленіли 

від загострення спортивних 

пристрастей, щиро раділи разом з 

переможцями та засмучувалися у разі 

невдалих виступів своїх улюбленців. І 

хоч кількість медалей, завойованих на 

цих Олімпійських іграх значно менша 

за ту, яку раніше виборювала 

Рис. 1. Паралімпійська збірна 

команда України на параді учасників під 

час урочистої церемонії відкриття XV 

Паралімпійських ігор 2016 в Ріо-де-

Жанейро 



Олімпійська збірна України, радість та відчуття гордості за кожного з 

переможців не стала меншою. Українці пишаються своїми спортивними 

героями! 

Та найбільші емоції гордості за Україну подарували наші герої-

паралімпійці.   

«Українські спортсмени завершили виступи на Паралімпійських іграх у 

Ріо-де-Жанейро, завоювавши 117 медалей, із яких 41 – золота, 37 – срібних, 39 

– бронзових. Це найкращий результат наших атлетів з обмеженими фізичними 

можливостями в історії. Таким чином, команда України перевершила 

досягнення Паралімпіади-2012 у Лондоні. Тоді українці завоювали 84 медалі, з 

яких 32 були золоті. У загальнокомандному заліку в Ріо збірна України посідає 

третю сходинку». [1]  

 

І. Основна частина. 

1. Визначення понять «Патріотизм», «Національна свідомість», «Людська 

гідність». 

Звернувшись до Вікіпедії, отримаємо чіткі визначення понять 

«Патріотизм», «Національна свідомість», «Людська гідність» 

 «Патріоти зм  (грец. πατριώτης — патріот) — сукупність морально-етичної 

та емоційної прив'язаності до Батьківщини, яка визначає особу як громадянина.  

Патріотизм  передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого 

народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її 

культурного надбання та захист інтересів своєї громади, народу в цілому». [2] 

 «Національна свідомість - це сукупність соціальних, економічних, 

політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм 

поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких 

виявляються особливості життєдіяльності націй та етносів». [3] 

«Гі дність — це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про 

цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що 

означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з 

боку суспільства, в якому визнається цінність особистості» [4] 

 Під час буремних подій 

листопада  2013 р.,  коли на Майдані 

Незалежності в Києві люди повстали 

проти приниження їх людської 

гідності,  мільйони українців заново 

відкрили для себе почуття 

національної свідомості. 

А з початком військової агресії 

на мою країну, поняття патріотизму 

стало найбільш уживаним в Україні. 

Відомий англійський драматург 

і публіцист, лауреат Нобелівської 

премії Бернард Шоу казав так: 

«Патріотизм - це переконання, що 

твоя країна краще за інших тому, що саме ти в ній народився». 

 

Рис. 2. Мирний мітинг на Майдані 

Незалежності, 1 грудня 2013 року Автор: 

Ivan Bandura  

 



2. Визначення поняття «Олімпійські цінності». 

Олімпійська хартія. Це і статут Міжнародного Олімпійського Комітету і 

документ, в якому визначаються фундаментальні принципи та невід’ємні 

цінності олімпізму. Найзаповітніші мрії ініціатора та засновника сучасних 

Олімпійських ігор П’єра де Кубертена знайшли своє відображення у 

формулюванні олімпізму. «Олімпізм являє собою філософію життя, що 

звеличує та об’єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі й розуму. Поєднуючи 

спорт з культурою та освітою, олімпізм прагне створити спосіб життя, який 

базується  на радощах, здобутих через зусилля, освітній цінності доброго 

прикладу та повазі до універсальних етичних принципів». [5]  

Як показала практика, ці ідеали і цінності, покладені в основу олімпізму є 

привабливими для людства та завжди нагальними. Повага до універсальних 

етичних принципів містить у собі і любов та відданість своїй Батьківщині. 

 

3. Етика спорту. Кодекс честі Олімпійця України.  

Кодекс честі Олімпійця України – це сукупність найвищих моральних 

принципів, якими людина керується в особистій і громадській поведінці.  

 Серед таких принципів значний наголос ставиться на патріотизмі 

спортсменів. 

У ІІ розділі, де описані принципи, правила, норми та обов'язки атлетів під 

час занять спортом  читаємо: «Право представляти і захищати спортивну честь 

України на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх надається 

найпідготовленішим  атлетам – патріотам  славного українського народу, які є 

для своїх рідних, друзів, усіх співвітчизників прикладом  для  наслідування у 

повсякденному житті за способом життя, стандартами поведінки, ставленням 

до обраної справи». 

Також в обов’язках олімпійця є такі вимоги:  

«жити з великою вірою й усвідомленням обраності своєї землі, свого 

народу, своєї Батьківщини, любити й шанувати їх та робити все можливе на 

благо їхнього розвитку і процвітання. Він (олімпієць) пам'ятає, що рідна земля, 

еволюційна спадщина Вітчизни дали йому можливість вийти на вершину своєї 

спортивної майстерності; 

постійно дбати про примноження слави Державного Герба України – як 

офіційної емблеми України, Державного Гімну України – символу національної 

єдності та Державного Прапора України – символу суверенітету країни;» 

«Дотримання норм та вимог Кодексу честі олімпійця України у 

повсякденному житті сприятиме об'єднанню української нації, новому 

поштовху еволюційного розвитку нашого суспільства, кінцевим результатом 

якого має стати гармонійний розвиток особистості спортсмена – взірця 

рівноваги духовних, фізичних, моральних і матеріальних цінностей. 

Найпочеснішою місією вітчизняного олімпійця на європейській і світовій 

аренах є утвердження іміджу України як цивілізаційного, історичного і 

географічного центру Європи, духовного мосту між Заходом і Сходом, 

Північчю і Півднем, расами і націями, релігіями і культурами». [6] 

 

4.  Чемпіон чемпіонів. Український патріот Іван Піддубний. 



В Україні народилося безліч прославлених спортсменів, але деякі імена 

горять особливо яскраво, змушуючи вірити, що на цій землі існують справжні 

над люди. Одне з таких імен належить уродженцю села Богодухівка 

Полтавської губернії (нині село Красенівка, Черкаська область) Івану 

Піддубному.  

Іван Піддубний народився в 1871 

році в сім'ї нащадка запорізьких козаків. 

Він був ожилим образом українського 

козака в зеніті слави - величезний зріст 

(184 см, при середньому зрості людини 

XIX століття до 160 см) неймовірна 

сила і витривалість. Сам Іван казав, що 

знав тільки одну людину сильнішу за 

нього - свого батька.  [7]  

8 жовтня 2016 р. виповнилося 

145 років від дня народження Івана Максимовича Піддубного (1871–1949), 

славетного українського спортсмена, професійного борця. Селянин з 

Черкащини 6 разів поспіль ставав чемпіоном світу. За сорок років виступів 

Піддубний  не програв жодного чемпіонату і отримав світове визнання 

як  «чемпіон чемпіонів». Кар’єру борця розпочинав у цирку, а вже потім почав 

професійно займатися боротьбою. Від його виступів шаленіла публіка в Парижі 

і Мілані, Франкфурті, Нью-Йорку, Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелесі. 

Загалом Піддубний виступав у 14 країнах. Спортсмен усе життя намагався 

триматися подалі від політики. Після більшовицького перевороту він не 

підтримував ні білих, ні червоних, ні зелених – натомість їздив по містах і 

тішив публіку своїми непересічними здібностями. Але не втримався під час 

паспортизації 1932-1933 років, коли в його паспорті написали «Поддубный», а в 

графі національність «русский». Його це обурило, й він почав звертатися в різні 

радянські інстанції, щоб його прізвище і національність написали правильно. 

Але йому ввічливо відмовили. Тоді борець сам виправив «о» на «і», а 

«русский» на «українець». За що й потрапив у 1937 році до катівень НКВС у 

Ростові-на-Дону за статтею «антирадянська агітація та український 

націоналізм». В ув’язненні спортсмен піддавався тортурам – рубці на тілі від 

паяльника у нього залишилися на все життя. «Побував у чортів у пеклі за мову 

та за паспорт. Але нічого, я ж борець, чемпіон світу, а не тюлька на двох 

ногах», - сумно жартував Піддубний. Просидів у НКВС декілька тижнів, а 

потім його випустили. Подейкували, що за нього заступився хтось із 

високопосадовців. Удруге Піддубного арештували після війни. Цього разу вже 

за співпрацю з німцями. Піддубний не евакуювався з Єйська (Кубань), в якому 

жив перед війною. На запитання, чому він не виїхав, відповідав: «Куди тікати? 

Помирати скоро». Нацисти до світового чемпіона ставилися з повагою, навіть 

дозволили носити орден Трудового Червоного Прапора; видавали продукти. 

Працював він у більярдній і часом викидав п’яних німців за комір на вулицю. 

Останні не ображалися. Відступаючи, пропонували виїхати до Німеччини, але 

він відмовився. З в’язниці НКВС Піддубного незабаром звільнили. Знову за 

браком доказів. Доживав віку уславлений спортсмен у тому ж таки Єйську у 

Рис. 3. Іван Максимович Піддубний 



страшних злиднях. Грошей не вистачало навіть на хліб, тому змушений був 

продавати свої медалі. [8] 

 

5. Приклади патріотичної поведінки українських спортсменів під час 

виступів на спортивних аренах. 

Прикладів патріотичної поведінки українських спортсменів настільки 

багато, що можна було б написати цілу книгу, а може, навіть, і не одну. Отже, 

зупинюсь на найяскравіших! 

 

 Юрій Чебан на патріотичному каное 

завоював «золото» Олімпіади в Ріо-де-

Жанейро 2016 р. [9]  

На борту каное міститься зображення 

українського козака та булави на фоні 

кольорів українського прапора. 

Одесит Юрій Чебан – не тільки 

спортсмен з великої букви, а ще й великий 

патріот України. Він неодноразово казав, 

що краще мати менше грошей, але жити в 

Україні. Мама Юрія Чебана працює 

волонтером в АТО. [10] 

Юрій Чебан став не тільки 

переможцем Олімпіади, а й встановив 

новий олімпійський рекорд. 

"Заради слави своєї країни я це все і роблю. Скажімо так: мій допінг - це 

мій патріотизм", - сказав спортсмен під час урочистої зустрічі в аеропорту 

"Бориспіль".  [11]  

 

Кримська гімнастка Ганна 

Різатдінова – бронзова призерка Ігор в 

Ріо-де-Жанейро, виконала номер під 

пісню Джамали «1944» на гала-концерті 

гімнасток із різних країн світу у рамках 

Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро 

в Бразилії.  

Композиція гімнастки мала назву 

Homeland («рідна земля», 

«батьківщина»). 

За тиждень до відльоту збірної 

України з художньої гімнастики до Ріо-

де-Жанейро Ганна Різатдінова побачилася з Джамалою. Продюсери співачки 

дали згоду на використання пісні «1944» у номері спортсменки. 

Пісня Джамали «1944» розповідає про депортацію кримських татар. 

Кримська співачка перемогла з нею на пісенному конкурсі «Євробачення-2016» 

у столиці Швеції Стокгольмі. 

Ганна Різатдінова родом із Сімферополя. У своїх інтерв’ю вона заявляла, 

що після російської анексії Криму більше не їздить додому. [12] 

Рис. 5. Ганна Різатдінова виконує 

композицію «Homeland» 

Рис. 4. Олімпійський чемпіон Юрій 

Чебан поруч зі своїм патріотично 

розфарбованим каное 



Перша ракетка України Еліна 

Світоліна в захваті від перемоги над 

легендарною американкою Сереною 

Вільямс в 1/8 фіналу Олімпіади-2016. 21-

річна тенісистка зізналася, що виступає в 

Ріо не заради грошей. 

"Для мене Олімпіада важливіша, 

тому що в Україні більшість людей цінує 

більше олімпійське "золото", ніж 

перемогу на "Великому шоломі". Не 

думаю, що багато хто в Україні знає, що 

таке "Великий шолом". Я не граю за 

призові. Я граю за Батьківщину!" [13] 

  
  На Олімпійські ігри в Лондоні 

наші боксери Олександр Усик та Денис 

Беринчик відправилися із зачісками, які 

носили у давнину українські козаки. 

«Ми повинні просувати козацьку 

культуру, щоб люди знали, що справжні 

козаки – це духовно сильні хлопці, 

православні християни, які доводять, що 

велика держава Україна – це дуже сильна 

держава. «Оселедці» були моєю ідеєю та 

ідеєю Дениса Беринчика». Олександр 

Усик. [14] 

Та справжньою зіркою став 

Олександр Усик після того, як, 

завоювавши олімпійське «золото», 

станцював свій непереможний гопак 

прямо на боксерському рингу. 

«Якби українці не виграли на 

Олімпійських Іграх у Лондоні більше 

нічого, окрім титулу чемпіона з боксу у 

вазі до 91 кілограма, їх виступ можна 

було б вважати успішним. Тому що 

переможний гопак на рингу у виконанні 

олімпійського чемпіона кримчанина 

Олександра Усика із козацьким «оселедцем» на голові став предметом законної 

гордості українців, які виявилися не гостями на чужому святі, а рівноправними 

цього свята учасниками».  Микола Несенюк. [15]  

 

Та найзворушливішим прикладом патріотизму, який викликає сльози на 

очах, стала поведінка української паралімпійської збірної під час Зимових 

Олімпійських ігор у Сочі 2014 р. 

Рис. 6. Перша ракетка України Еліна 

Світоліна 

Рис. 7. Олександр Усик та Денис 

Беринчик з козацькими чубами 

Рис. 8. Олександр Усик танцює 

український гопак на боксерському рингу 



Українська паралімпійська збірна 

була на межі бойкоту Ігор через 

російську агресію в Криму, але потім 

все-таки спортсмени та керівники 

вирішили виступати у Сочі. 

 Протестні акції супроводжували 

українців протягом усіх змагань - 

паралельно з хорошими результатами 

спортсменів, вони постійно нагадували 

організаторам і вболівальникам про 

неспокійну ситуацію у країні: спочатку 

майже повним складом проігнорували 

церемонію відкриття Ігор (на парад 

вийшов лише біатлоніст Михайло 

Ткаченко), а перебуваючи на п'єдесталі 

пошани, закривали руками свої медалі.  

Організатори Паралімпіади в Сочі намагалися не дати українській 

спортсменці Людмилі Павленко, яка здобула три медалі на Іграх (золото, срібло 

і бронзу), вийти на церемонію закриття із закликами до миру. Людмила одягла 

на церемонію вінок, прикрашений стрічками з написами, "мир", "peace", однак 

організатори їх зірвали. Напис на 

кофтині теж хотіли зірвати, та 

спортсменка заявила, що якщо зірвуть - 

вона не вийде з прапором на стадіон. 

Людмила Павленко зуміла вийти 

на церемонію закриття Ігор у Сочі 

лише після втручання спортсменів з 

інших країн, які заявили: "Ми теж за 

мир". 

Зазначимо, що зимові 

Паралімпійські ігри проходили з 7 по 

16 березня: українці завоювали на 

змаганнях 25 медалей, посівши 

четверте місце у медальному заліку». 

[16] 

   

6.  Приклади патріотичної поведінки українських спортсменів у 

повсякденному житті. 

Сплеск патріотизму в нашій країні відбувся через складні події, які 

протягом всіх років з часу проголошення незалежності впливали на свідомість 

кожного громадянина України. У  2014 році  наше мирне життя було 

зруйноване війною. Ось кілька прикладів того, як наші уславлені спортсмени 

допомагали країні вижити та вистояти у важкі часи. 

Рис. 10. Паралімпійська чемпіонка 

Людмила Павленко на параді закриття 

Зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 р. 

Рис. 9. Українські паралімпійські 

спортсмени демонстративно закривають 

руками медалі під час нагородження на 

Зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 р. 

в знак протесту проти військової агресії у 

Криму 



Друга ракетка світу – український 

тенісист Сергій Стаховський відкрито і 

послідовно виступає з підтримкою 

України на всіх світових турнірах, гідно 

представляє прапор країни. Сергій 

принципово не дає коментарів 

російським ЗМІ. І направляє дуже значну 

частину гонорарів від своїх виступів на 

допомогу українській армії. Крім 

матеріальної підтримки військових, 

Сергій особисто зустрічається з воїнами, 

щоб підтримати їх морально. А у своєму 

Twitter він виклав світлину кросівок, на 

яких зробив напис "Слава кіборги". [17] 

 

Чемпіонка світу з художньої гімнастики , заслужений майстер спорту 

Наталія Годунко виставила на аукціон золоту медаль, аби виручити кошти для 

українських військових. Медаль була продана на благодійному аукціоні за 100 

тисяч гривень. [18] 

Багато відомих спортсменів також виставили свої нагороди на аукціони. 

Серед них і чемпіонка світу та Європи з боксу Аліна Шатернікова, яка 

виставила чемпіонський пояс на аукціон для потреб армії.  

З перших днів військової агресії в бік нашої країни брати Кличко 

підтримують українську армію, закуповуючи аптечки, ліки та спорядження для 

воїнів АТО. А боксерські рукавиці Володимира Кличка, в яких він готувався до 

бою проти болгарина Кубрата Пулева були продані на благодійному аукціоні 

на підтримку української армії за 20 тисяч гривень. [19]  

Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені також 

запропонувала  купити її кубок та золоту медаль. [20]   

Форвард футбольної команди «Дніпро» Роман Зозуля виклав на 

благодійний аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи. [21]  

Гроші за спортивні трофеї 

направлені на допомогу українським 

військовим в зону АТО та пораненим 

бійцям у шпиталі.  

Олімпійська призерка, чемпіонка 

світу із вправ з обручем Ганна 

Різатдінова на своїй сторінці в Instagram  

показала, наскільки патріотично вона 

налаштована. Спортсменка 

опублікувала світлину, де вона в жовтій 

сукні на синьому фоні. [22]  

 

Нещодавно воротар національної збірної України й турецького Бешикташа 

Денис Бойко почав говорити українською мовою. За його словами, таким 

чином він може продемонструвати свою патріотичну позицію. [23]   

 

Рис. 12. Ганна Різатдінова 

Рис. 11. Кросівки Сергія 

Стаховського з написом «Слава кіборги!» 



7. Етика поведінки вболівальників. 

Як вже було зазначено вище, для спортсменів існує Кодекс честі. А чи 

існують якісь правила поведінки для більшої частини українців, які щиро 

уболівають за наших спортсменів? І чи можна назвати всіх уболівальників 

патріотами? 

Всі без виключення спортсмени 

відмічають,  що підтримка 

уболівальників заряджає їх енергією, 

надихає та надає сил. Яскраві, 

мотивуючі заходи для спортсменів – 

олімпійців стали традиційними в 

Україні. Так, наприклад, 23 липня 

2016 р. у столиці України пройшли 

проводи національної збірної 

України, яка з 5 по 21 серпня 

відстоювала честь нашої країни на 

XXXI літніх Олімпійських іграх 2016 

року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).  Олімпійці поклали квіти до Стіни пам'яті 

загиблих воїнів АТО на Михайлівській площі, пройшли урочистою ходою 

вулицями міста. На честь нашої збірної з концертом виступили зірки шоу-

бізнесу, відбулася презентація олімпійської марки та мобільного додатку. [24]   

А до 20 вересня 2016 р. в Києві на 

станції метро «Олімпійська» 

проходила виставка фотографій 

українських спортсменів, які в різні 

роки здобували перемоги на 

Олімпійських іграх і тих, хто 

виборював медалі в Ріо-де-Жанейро.  

Мета виставки – закликати українців 

займатися спортом і вболівати за своїх 

спортсменів, пишатися ними. [25]   

 Вболівальники усіма можливими 

способами прагнуть створити на 

трибунах під час змагань неповторну патріотичну атмосферу єдності всіх 

українців зі своїми улюбленцями – спортсменами. Не можна не помітити, що за 

останні 4 роки кількість кольорів українського прапора та атрибутів нашої 

країни на трибунах значно збільшилася. Іноді всі трибуни виглядають як один 

український прапор.  

 І під час проведення Євро 2014, і під час Олімпійських ігор в Ріо-де-

Жанейро 2016, вболівальники доклали чимало зусиль для того, щоб світ 

переконався у беззаперечній підтримці та відданості всіх українців своїм 

спортивним кумирам. 

Такі дії вболівальників дійсно формують гарний настрій та надихають 

спортсменів на великі звершення.  

 

Рис. 13. Проводи олімпійської збіної 

України на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро 

Рис. 14. Виставка фотографій 

олімпійців України в київському метро 



На жаль, знаємо ми приклади і такої поведінки вболівальників, за якої 

команди отримували покарання та штрафи.  

Таким ганебним прикладом може слугувати поведінка вболівальників під 

час матчу відбіркового турніру ЧС-2014 Україна - Сан-Маріно (9:0). 

Представники ФІФА побачили на трибунах прояви нацизму і расизму. [26]   

Представники контролюючого органу FARE (футбол проти расизму у 

Європі), які були присутні на матчі у Львові, зафіксували численні порушення з 

боку українських фанатів - це використання піротехнічних засобів, банери із 

зображенням логотипу дивізії "СС-Галичина", розтяжки з цифрою 88, що 

означає фашистське вітання "хайль, Гітлер"; а також мавп'ячі вигуки на адресу 

натуралізованого гравця збірної України бразильця Едмара. Дисциплінарний 

комітет ФІФА вирішив, що дії групи українських уболівальників були 

ганебним і очевидним порушенням Дисциплінарного кодексу ФІФА. [27]   

Національній збірній України заборонено проводити матчі у Львові на 

стадіоні "Арена-Львів" протягом найближчих 5 років - аж до закінчення 

відбірного турніру на чемпіонат світу-2018. [26]  

На жаль, це не єдиний приклад поведінки вболівальників, що, не тільки 

ганьбить нашу країну, а ще й шкодить нашим спортсменам.  Найцікавіше те, 

що такі вболівальники вважають себе також патріотами України. Але 

насправді, вони є псевдо патріотами. То чим відрізняються патріоти від псевдо 

патріотів? 

 

8. Патріотизм та псевдо патріотизм. В чому відмінність? 

Приклад ганебної поведінки вболівальників на стадіоні «Арена – Львів» 

яскраво показав прояви не патріотизму, а націоналізму. 

Рис. 15. Фотоколаж. Українські спортивні вболівальники 



Колись Шарль де Ґолль пояснював відмінність між цими двома словами 

досить просто: «Патріотизм — це коли на першому місці стоїть любов до 

власного народу. Націоналізм — це коли на першому місці стоїть ненависть до 

інших народів». А Луїс Снайдер відзначав, що «патріотизм» стоїть ближче до 

таких понять, як батьківщина, країна, місце народження, він відображає любов 

до країни. «Націоналізм»  ґрунтується на комплексі почуттів, адресованих 

нації. За своєю природою, патріотизм не має агресивного характеру, це почуття, 

спрямоване на захист. Націоналізм невіддільний від таких категорій, як сила, 

влада. Він узаконює застосування сили для того, щоб утримати єдність нації, 

або ж для зовнішньої експансії, він пов’язаний з агресією. [28] 

Патріот бачить недоліки своєї країни та докладає зусиль для вирішення 

проблем, які заважають їй розвиватися. При цьому він шукає діалогу з іншими 

цінностями, країнами, народами, аби зробити свою батьківщину кращою. 

Псевдо патріот  вимагає від усіх гарного ставлення до своєї країни, при 

цьому закриває очі на недоліки  і доводить, що це – національна особливість та 

особливий шлях розвитку. Здебільшого такі доведення  виглядають дуже 

агресивно та шкодять іміджу країни. 

 

9. Результати анкетування однолітків щодо їхнього ставлення до публічних 

патріотичних проявів поведінки українських спортсменів та ступеню їх 

власного розуміння поняття «патріот». 

 

 В анкетуванні взяли участь 73 особи – учні 10-11 класів 

 
Таблиця 1. Результати анкетування учнів 10-11 класів  щодо їхнього ставлення до 

публічних патріотичних проявів поведінки українських спортсменів та ступеню їх власного 

розуміння поняття «патріот» 

 

1. Чи стежиш ти за виступами українських спортсменів під час Олімпійських 

ігор? 

Так 39,7 % (28) Ні 17,8 % (13) 
Інколи  42,5 %  

(32) 

2. Чи вболіваєш ти за українську збірну під час Олімпійських ігор? 

Так 74 % (54) Ні 11 % (8) 
Інколи 15,1 %  

(11) 

3. Як ти вважаєш, чи правильно те, що спортсмени України використовують під 

час Олімпійських ігор національну символіку та атрибутику? 

Так 98,6 % (72) Ні 0 % (0) 
Важко відповісти 1,4 % 

(1) 

4. Чи згоден (згодна) ти, що українські спортсмени під час виступів на 

Олімпійських іграх своїми перемогами підвищують престиж країни у світі? 

Так 91,8 % (67) Ні 2,7 % (2) 
Важко відповісти 5,5 % 

(4) 

5. Чи відчуваєш ти гордість, спостерігаючи, як над олімпійським п’єдесталом 

пошани здіймається прапор України? 



Так 84,9 % (62) Ні 11 % (8) 
Важко відповісти 4,1 % 

(3) 

6. Чи вважаєш ти, що українські спортсмени – олімпійці своїми прикладами 

патріотичної поведінки під час змагань є взірцем для наслідування? 

Так 91,8 % (67) Ні 2,7 % (2) 
Важко відповісти 5,5 % 

(4) 

7. Кодекс честі олімпійця України це: 

Сукупність найвищих 

моральних принципів, 

якими людина керується 

в особистій і громадській 

поведінці 83,6 % (61) 

Документ, в якому 

олімпійцю дають поради, 

як можна за рахунок 

інших здобути легку 

перемогу 9,6 % (7) 

Літопис Олімпійських 

ігор 6,8 % (5) 

8. В українському перекладі словосполучення Fair Play означає: 

Чесна гра 87,7 % (64) Гаряча гра 8,2 % (6) 
Ігри патріотів 4,1 %  

(3) 

9. Що означає для тебе поняття «патріотизм»? 

Приймати українські 

звичаї, традиції, мову, 

бути успішним у житті 

та своєю наполегливою 

працею робити життя у 

країні кращим 84,5 % 

(69) 

Більше розповідати всім 

про те, як треба любити 

батьківщину 5,5 % (4) 

Достатньо  вміти 

відповісти на гасло 

«Слава Україні!» - 

«Героям слава!» 0 % (0) 

10. Чи вважаєш ти себе українцем? 

Так 94,5 % (69) Ні 2,7 % (2) 
Важко відповісти 2,7 % 

(2) 

11. Чи спілкуєшся ти українською мовою? 

Так 50,7 % (37) Ні 11 % (8) 
За потреби 38,4 %  

(28) 

12. Чи вважаєш ти себе патріотом України? 

Так 78,1 % (57) Ні 4,1 % (3) 
Важко відповісти 17,8 % 

(13) 

 

ІІІ. Висновки. 

Найзаповітніші мрії ініціатора та засновника сучасних Олімпійських ігор 

П’єра де Кубертена знайшли своє відображення у формулюванні олімпізму. 

«Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне 

ціле якості тіла, волі й розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, 

олімпізм прагне створити спосіб життя, який базується  на радощах, здобутих 

через зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних 

етичних принципів». [5] 



Олімпійські ігри вже давно асоціюються не тільки з місцем проведення 

спортивних змагань, а й з місцем, де відбувається підвищення національного 

престижу, де здіймається почуття національної гордості та міцніє національна 

слава. 

Під час буремних подій листопада  2013 р.,  коли на Майдані Незалежності 

в Києві люди повстали проти приниження їх людської гідності,  мільйони 

українців заново відкрили для себе почуття національної свідомості. А з 

початком військової агресії на мою країну, поняття патріотизму стало найбільш 

уживаним в Україні. 

Ми вчимося бути патріотами України на прикладах воїнів АТО, 

волонтерів, громадських діячів, письменників, поетів тощо. А ще ми 

надихаємося прикладами патріотичної поведінки наших спортсменів – 

олімпійців на світових спортивних аренах та прагнемо стати гідними 

громадянами своєї країни. 

Дуже важливо відрізняти справжній патріотизм, який базується на любові 

до Батьківщини від псевдо патріотизму, який агресивно намагається зберегти 

єдність нації, закриваючи очі на недоліки у своїй країні. 

Результати анкетування моїх 

однолітків показали: переважна 

більшість з них вболівають за 

українських спортсменів під час 

Олімпійських ігор, вони вітають 

використання української символіки 

нашими олімпійцями під час  

виступів на спортивних аренах та у 

повсякденному житті, згодні, що 

українські спортсмени під час 

виступів на Олімпійських іграх 

своїми перемогами підвищують 

престиж країни у світі та вважають їх взірцем для наслідування. Для більшості 

учнів бути патріотом це - приймати українські звичаї, традиції, мову, бути 

успішним у житті та своєю наполегливою працею робити життя у країні 

кращим. 94% опитаних вважають себе українцями і стверджують, що вони  – 

патріоти України. 

Отже, можна з упевненістю казати, що цінності олімпізму є потужним 

потенціалом формування патріотизму, національної свідомості та людської 

гідності школярів. 
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