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   П’єр де Кубертен - 
життя і творчість Гуманіста 
 

 

П’єр у віці 6 років 

Кубертен зі своєю дружиною Марі Ротан 

Замок Мервіль (Нормандія) – тут провів більшу 
частину свого дитинства П’єр де Кубертен 

1863       - 1 січня у Парижі народився П’єр де Кубертен. Він став     
четвертою та наймолодшою дитиною в заможній  
дворянській родині.  

1864 – 80   - П’єр проводив безпечне дитинство в Паризькому 
міському будинку та в   замку Мервіль у Нормандії. 

                  - відвідував та закінчив школу ієзуїтів у Парижі,  
                  отримав  атестат про освіту  у 1880г. 
                  - грав на фортепіано, був талановитим музикантом та 
                  художником, а також завзятим  спортсменом та      
                  поціновувачем природи. 
1880 – 83   - відмовився від планованої йому військової кар'єри. 
                  - вивчав політико-юридичні  науки у Парижі.  
1883 – 90   - Кубертен все більше цікавився соціальними питаннями, 
                   боровся за введення педагогічної реформи у Франції.  
                   - розглядав спорт як ефективний засіб виховання молоді і 
                   виступав за впровадження учнівського спорту.                 
                   - здійснив кілька наукових відряджень до Англії, Канади 
                   та США.  
                   - робив численні публікації на педагогічні, політичні та 
                   історичні теми.  
                  - присвячував себе заснуванню учнівських спортивних 
                   спілок та організаційному управлінню на національному 
                   рівні.  
1892           - П’єр де Кубертен виступає у Паризькій Сорбоні: 

оголошує про  відродження Олімпійських ігор. 
1894           - засновує Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК), 

обіймає у ньому посаду Генерального Секретаря.  
1895  - одружується з Марі Ротан.  
1896  - у Афінах відбуваються І сучасні Олімпійські ігри. 

Кубертен стає президентом МОК. 
                  - у нього народжується син Жак. 
1897       - відбувається Міжнародний Олімпійський Конгрес у Гаврі 

під  головуванням самого Кубертена. 
                  - він здійснює численні поїздки Європою з метою 

вивчення політичної ситуації та розповсюдження ідеї 
Олімпійських ігор. 

1900  - відбуваються ІІ Олімпійські ігри у Парижі; Кубертен 
розчарований через затьмарення їх Всесвітньою 
промисловою виставкою. 

1902         - у родині Кубертена народжується донька Рене.  
1906         - революціонер свого часу Кубертен засновує спортивну 
                 спілку для робітників.  
                 - присвячує себе розвитку ідеї про створення вищих 
                 спортивних навчальних закладів.  
                 - робить численні публікації з тем фізичного розвитку та 
                 педагогіки.  
1912          - під час проведення Олімпійських ігор у Стокгольмі 
                 Кубертен вводить сучасне п’ятиборство та відкриває 
                 конкурс мистецтв.  
                  - отримує золоту медаль за  «Оду спорту».  
1915         - штаб-квартиру МОК перенесено у Лозанну.  
1925         - Кубертен іде у відставку з посади Президента МОК. Йому 
                 присвоєно звання Почесного Президента довічно. 
                 - створено Універсальний Педагогічний союз.  
1926-27     - публікується чотиритомна праця Кубертена «Всесвітня 
                  історія».  
                 - до своєї смерті Кубертен жив у Швейцарії. Всі свої 
                  статки заповів на розвиток та здійснення своїх ідей.  
1937         - 2 вересня під час прогулянки Женевським парком П’єр де 
                 Кубертен помер від зупинки серця.  



Павел 
(1847-
1933)  

Альберт 
(1848-
1913) 

Марі 
(1855-
1942) 

Чарльз П’єр де Фреді, Барон 
де Кубертен  

(01.01.1863-02.09.1937) 

Марі Ротан 
(померла 
у 1963 р.) 

Жак 
(1896-1952) 

Рене 
(1902-1968) 
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Чарльз Луї  Фреді, Барон де 
Кубертен  

(1822-1908), художник 

Марі Марсель Жиго де Крісенуа (1823- 
1907) успадкувала Замок Мервіль, 

Пей де Ко 

П’єр де Кубертен 

Генеалогічне дерево родини де Кубертен 
Італійське коріння: родина де Фреді, Рим, Вітербо                 Нормандське коріння (Вікінги) 

      1 477 р.: Камєргєр французького 
короля Луї XI, П'єр  Фреді, визнаний 

дворянином, проживає зі своєю 
сім'єю неподалік від Парижу 

1577 р .: Жан Фреді отримав землі Кубертенів 
неподалік від Парижу. Його стали називати 

«Фреді де Кубертен». 

У 1105 р .: Сер Адам побудував фортецю 
Мотте де Мервіль 

1629 р.: Король Франції Луї XIII підтвердив 
дворянське походження та ім'я  «Фреді де 

Кубертен». 
  

В 1600 р.: Фортеця перебудована в замок 
Мервіль. 

 
  

Роллон, спадкоємець вікінгів, 
першого герцога Нормандії 



Натхнений спортом Кубертен на 
своєму велосипеді "Nini patte en l‘ air". 

  1936 р. – на фото, за рік до смерті, 
зображений Кубертен в своєму човні "Yole"  

на Женевському озері. 

Кубертен під час гри у теніс 

П'єр де Кубертен насолоджувався 
гірськими прогулянками 
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 П’єр де Кубертен 
 
  

 Завзятий Спортсмен 
 
 
  П'єр де Кубертен виріс в аристократичній родині. 

Його життя з раннього дитинства тісно перепліталося зі 
спортом. 
Він займався різними видами спорту: кінним спортом, 
фехтуванням, спортивним веслуванням, грав у теніс та 
їздив на велосипеді, що в той час було нетиповим. В 
кінці 19 століття спорт ще не був модним захопленням. 
Численні противники намагалися призупинити його 
впровадження у суспільне життя. 
 
До них належали: 

1. Батьки, які боялися хвороб (сухот), поганих 
звичаїв, і до того ж, в цьому опорі їх 
підтримувала католицька церква. 

 

Кубертен безперервно намагався викликати і 
поширити інтерес до спорту в молодіжних колах. 
 
Так 4 липня 1988 р. він організував перше спортивне 
шкільне свято, в якому, втім, брали участь лише дві 
школи. 

2. Медики бачили в спорті загрозу для здоров'я. 
 

3. Але перш за все, через це 
«бродіння свободи», були стурбовані 
викладачі. 
Вони побоювалися, що спорт стане 
невід'ємною частиною французьких 
коледжів, в яких у той час панувала 
сувора наполеонівська дисципліна. 
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               П’єр де Кубертен 

Спортивний чоловік 
 Пригнічений поразкою Франції у війні 1870-71 р.р., 

Кубертен обґрунтовував цей крах «фізичною слабкістю 
французького населення».  

Він сам відмовлявся від призначеної 
йому армійської кар'єри та бачив у спорті 

«Джерело внутрішнього поліпшення і зміцнення молоді». 

Основними завданнями 
Кубертена для введення 
спорту в суспільство були: 
 
· боротьба навколо 
впровадження учнівського 
спорту 
· розвиток «універсальної 
гімнастики» 
· реалізація девізу «спорт 
для всіх» 
· заснування численних 
товариств та спортивних 
спілок 
· публікація численних 
статей зі спортівної 
педагогіки 

            Отець Дідон (1840-1900 р.р.) 
 

Він перетворював у практику ідеї 
Кубертена у своєму коледжі в Парижі. 

  Автор висловлювання: 
  «Citius - Altius - Fortius» 
  (Швидше - вище - сильніше). 

«Спортивні можливості для всіх ...» 
 
Кубертен розробив нову соціальну 
концепцію спорту: спорт спрямований на 
соціальне і моральне замовлення, і 
спортивне тренування стає, таким чином, 
тренуванням для соціального і морального 
життя. 
Він вважав, що: 

«Універсальна Гімнастика» 
 

Натхненний новим 
індустріальним століттям і 
формами мислення, які існували 
на той час, Кубертен намагався 
природно і без примусу ввести 
спортивні заняття в людське 
життя.   
 
Важливими критеріями для цього 
були: 
 - достатня вмотивованість 
 - незначні витрати 
 - прості способи навчання 
 - здатність зберегти набуті 
навички на тривалий термін 
 
«Одна футбольна команда в 
кожній комуні - спортзал і 
майданчик для ігор з душовими, 
де це можливо - басейн в 
кожному місті - верхова їзда та 
індивідуальний бокс кожен раз, 
тільки - но з’являється нагода - 
хор в кожному спортивному клубі 
– так, трохи правил ієрархії і 
регалій (почесних знаків), 
наскільки можливо - ніякої 
політики - ніякої партії, ніяких 
"чужих" керівників у спорті.» 
 

«Спорт - це не розкіш» 
 

«Спорт - не предмет розкоші, не якась 
діяльність нероб, і вже, ні в якому разі, не 
м'язове зрівняння духовної роботи. Для 

кожної людини спорт - це джерело 
внутрішнього, необов'язково професійно 

обґрунтованого, удосконалення. 
Це спадок всіх людей і ніщо не зможе 

замінити його відсутність.» 

П'єр де Кубертен був одним з перших в 
усьому світі, хто теоретизував тему 
«Спорт» і відніс її до незмінних 
цінностей виховання. 
 
За це він заслуговує справжньої слави. 

1892 - ігри у футбольному клубі: нововведення, у 
якого було обмаль прихильників. 
Картина, що написана аквареллю батьком 
Кубертена Чарльзом; демонструє зародження 
спорту в молодіжних колах. 

«Раніше заняття спортом були дозвіллям для 
багатої молоді.  
Я працював 30 років над тим, щоб спорт став 
звичним задоволенням для дрібної буржуазії. 
Необхідно тепер,  щоб це задоволення відчула 
робітнича молодь. » 



"O Sport tu es 
la Joie!“ 

"O Sport, plaisir 
des Dieux!“ 

"O Sport, tu es 
la Beauté!“ 

"O Sport, tu es 
la Justice!“ 
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П’єр де Кубертен 

Талановитий художник 

П'єр де Кубертен - наймолодша дитина заможної дворянської родини, отримав 
класичну традиційну освіту. Його мати Марі Марсель, дуже освічена жінка, 

з дитинства прищеплювала своєму синові інтерес до грецької і латинської мов, розвивала 
в ньому любов до природи і до його нормандської батьківщині. 

Більшу частину свого дитинства він провів в замку Мервіль - ідилії в Нормандії. 

Музика 
Кубертен грав на фортепіано, 
акомпанував та писав 
музичні твори. 
Він був великим шанувальником 
Бетховена і його "9 симфонії". 

Література 
У 1912 р. він написав 

  "Оду спорту" - літературний шедевр, 
за який був удостоєний 

Золотої Олімпійської медалі 
в категорії «література». 

Батько Кубертена, Чарльз Фреді де Кубертен, був шанованим художником, 
який став відомим, перш за все, завдяки своїм портретам. 

Звичайно ж і в маленького хлопчика П'єра з раннього дитинства розвивали 
  художній талант. 

Живопис 
Він сам створював зарисовки 
  і малював картини пером. 

Замок Мервіль,  
зображений самим  

П’єром де Кубертеном. 

Під час своїх подорожей П'єр практично не фотографував, 
а відображував враження у вигляді ескізів у своєму альбомі. 

(На картині зображений берег річки Гудзон) 

"O Спорт, ти 
радість!“ "O Спорт, ти 

краса!“ 

"O Спорт, ти 
справедливість!

“ 
"O Спорт, ти 

задоволення Богів!“ 
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П’єр  де  Кубертен  та  мистецтво 

Кубертен вважав, 
що значне місце у вихованні 

молодих людей має відводитися 
мистецтву,  і що мистецтво та 

спорт невід'ємно пов'язані одне 
з одним. 

Це відображається  і у його 
категоричному бажанні поєднати 

художнє виконання і дух 
змагання, які мають 

супроводжувати 
Олімпійські ігри. 

Вперше художні 
   змагання проходили під час 

Олімпійських ігор 
у Стокгольмі. 

 
  Література, 

музика, архітектура, 
скульптура та живопис 

були тими 
п'ятьма дисциплінами, 

які він хотів 
вважати пов'язаними 

з Олімпійськими іграми.  

«Музиці відводиться її місце під час проведення 
спортивних заходів, але, як прикро  це визнавати,  й  досі 

її місце залишалося порожнім.  
Незважаючи на казки й пісні перемоги (...) чого б не 

настати тому  дню, коли проведення  лижних  змагань 
буде супроводжуватися  зимовою симфонією 

скандинавських фьордів? » 

Олімпійський кубок, який спроектував 
Кубертен  у 1906р. 

Церемонія  відкриття  Олімпійських  ігор  1912 р. У  Стокгольмі 

"З наближенням четвертої Олімпіади було 
  необхідно обговорити, в якому обсязі і у якій 
формі мистецтво та гуманітарні науки будуть 

задіяні у святі Олімпійських ігор; 
як вони можуть бути пов'язані зі спортом 

взагалі, щоб винести з них користь і підвищити 
до них зацікавленість." 

Зимові Олімпійські ігри в Солт - Лейк-Сіті 2002 р. 
  - П'єр де Кубертен активно виступав за урочисті 
церемонії відкриття та  завершення Олімпійських 
ігор. Ця традиція актуальна й донині. 

Постер Олімпійських ігор у 
Стокгольмі, 1912 
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П’єр де Кубертен 
 

Педагог та друг молоді 

У 1925 р. де Кубертен засновує 
Універсальний Педагогічний союз, 

результати діяльності якого  
перекладені чотирма мовами  

та заслуговують міжнародної уваги  
завдяки своїй оригінальності й реалізму 

Виховання, педагогіка та освіта особистості знаходяться  
у центрі світу ідей де Кубертена, який розглядає самого 
себе як "педагога". 
Навіть у молодості він визнає необхідність комплексної 
реформи освіти у Франції.  
На першому плані його педагогічних поглядів стоїть 
молодь,тіло, розум та характер якої  необхідно 
зміцнювати. 
Натхненний працями і роботою директора відомої 
англійської школи регбі, Томаса Арнольда, він 
переконується, що молодь має самостійно набувати  
досвіду. При цьому він розглядає спорт як важливий 
інструмент виховання та освіти молодої особистості.  
Тому він починає концентрувати всі свої сили на 
впровадження спорту у французькі школи. 
50 років свого життя він присвячує перетворенню 
народної освіти. Його виховний твір закарбований на 
15.000 друкованих сторінках, у яких можна знайти безліч 
актуальних донині навчальних програм та пропозицій 
задля вирішення шкільних питань. Кубертен називає свою 
педагогічну працю "Незавершеною симфонією". 

Місцеві вибори 
6 травня 1888 р. 

для громадян Мервіля  
 

В Олімпізмі Кубертен бачить 
важливий компонент розвитку 

особистості  щодо  збереження миру. 

„Новітні програми 
вищої освіти“ 

10 заповідей молоді 1915 р. 

У 1890 році Кубертен закликає до 
радикального реформування системи 

освіти. Він стверджує, що "ніяка політична, 
економічна або соціальна реформа не може 
бути плідною без першочергової реформи 

педагогіки ". 
 
 

До кінця життя він присвячує себе своєму 
виховному твору та заохоченню молоді. 

Радіозвернення Кубертена 
до американської молоді у 1934 р. 
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П’єр де Кубертен 

Далекоглядний історик 

Кубертен особисто здійснив кілька 
історичних та політичних досліджень і 
використав свої історичні знання для 

ієрархічного  розподілення  подій, що 
відбулися у найбільш актуальні для 

людства часові проміжки. 
Поширення історичних знань є 
надважливим для Кубертена. 

Він дотримується думки, що у вихованні 
дітей з раннього віку потрібно запобігати 
зневажливому ставленню до культури та 

історії . Саме це  сприятиме 
прискоренню  прогресу суспільства. 

Адже незнання і небажання знати 
приводили до численних катастроф та, 

навіть, війн. 
Він вважав історію  вартовим 

міжнародного світу. 

"Більше, ніж чверть століття я проповідую Вам 
спорт та історію; ви почули заклик до фізичної 
культури - джерела фізичної та моральної сили 

(...). Але ви не почули мого заклику до 
історичної освіти. Не думайте, що я з цим 

змирюся.  Я буду закликати вас до цього до 
мого останнього подиху. " 

Кубертен опублікував у 1926-27 р.р. чотиритомник 
«Всесвітня історія». 

Про різноплановість та далекоглядність 
його робіт свідчать такі назви: 

 
"Куди рухається Європа?", (опубліковано 
вже у 1923р. !); "Історія 19-ого століття"; 

"Історія Південної Америки"; "Карл 
Великий та його імперія"; "Вікінги"; 

«Заснування США"; 
"Що потрібно вважати соціалізмом?"; 

"Соціальна реформа"; "Виховання світу"; 
"Фінансові питання"; "Воскресіння народів"; 

"Французький погляд на німецьку 
імперію"; "Іспанія та її дочки"; 

"Австралійський антракт"; "Невідома 
Польща"; "Умови скандинавського 
прогресу"; "Сьогоднішня Ефіопія"; 

"Російський тупик"; "Арабське мистецтво". 



 Le Correspondant (1887),La Revue Prytanéenne (1889), 

 La Grande Revue (1899), Revue Universitaire (1892), 

 Journal des Débats politiques et littéraires (1893), La Revue 
 de Paris, Le  Messager d’Athènes (1894), La Nouvelle 
 Revue, The Review of Reviews,Cosmopolis 

eTimes(New-York), Le Temps, The Country illustrated monthly magazine (1896) 

Tous les Sports, The Fortnightly Review (1897), Deutsche Revue, 
LaRevue Bleue, Monthly Building (1898) La Revue de DeuxMondes (1899),The 
North American  Review (1900), Touring Club de France (1901), Le Gaulois 

(1904),Die Zeit (Wien)(1905), La Presse (1908), Gli Sports Roma 

(1909), Revue Mensuelle d'éducation Nationale, Le Gymnaste (1912), La Revue 

Hebdomadaire, La Petite Gironde (1914), Revue suisse, American Physical 

Education Review (1915), La Revue (1917), Tribune de Genève (1918), 

Feuille d’avis de Lausanne, Revue des Sports (Bruxelles), La Revue sportive 

illustrée (1920), Journal de Geneve (1921) La Revue de la Semaine, La Revue Mondiale, Le 
Gymnaste de Suisse (1922), Le Droit du Peuple, La Suisse (1923), La Revue de 
Geneve (1924), Le Feu (1926), La Revue sportive illustrée, Praxis, Le Sport 
Suisse, Prager Presse, De Telegraaf, Pro Sport (1928) Neue Züricher Zeitung 

(1931), Neue freie Presse (Wien)(1935),BZ am Mittag(Sportteil), Europäische Revue, 
Schweizer Hochschulzeitung(1936), Bulletin de l’Association des Anciens 

élèves de l’Externat de la Rue de Madrid (1937) 
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 П’єр де Кубертен 

Письменник, журналіст 
та естет 

До його численних праць належать: 

-30 виданих томів, приблизно 15.000 
друкованих сторінок, з яких багато 
заголовків були перевидані або 
переведені англійською, німецькою, 
іспанською, голандською, угорською та 
чеською мовами, 
- 45 брошур, майже 900 сторінок, узятих 
з конференцій, звернень, повідомлень, 
досліджень та газетних статей, 
- більше 1.200 до нинішнього дня 
зареєстрованих статей, які з'явилися в 
пресі, 
-його величезний твір: «Всесвітня 
Історія» у 4-ох томах. 

Чи був він письменником, 
журналістом, або, навіть, 

літописцем? 
Без сумніву, так, всім цим, та 

набагато більшим! 
Естет 

Журналіст 

Письменник 
Набагато менше відома 

діяльність де Кубертена як 
письменника. Його урочистий, 
класичний спосіб вираження 
думки будувався на образних, 

методичних коментарях. 
 З 15 лютого по 1 квітня 1899 р. 
La Nouvelle Revue опубліковує в 
5 епізодах роман «Roman d'un 
Rallie» ("Роман розвідника"), 

написаний ним під псевдонімом 
Джоржа Хорода. Цей твір, який 
складався з автобіографічних 

уривків, викликав несподіваний 
інтерес у читачів. 

У 1912 р. на Олімпійських іграх у 
Стокгольмі він отримав золоту 

медаль у номінації «Література». 
У рамках ініційованих ним, і 
вперше проведених художніх 

змагань, його "Ода спорту", що 
була представлена під 

подвійним псевдонімом Джоржа 
Хорода та М. Есбаха, була 

визнана переможцем. 
Кубертен: «Якби потрібно 
було дати визначення 
мистецтва, відштовхуючись 
лише від його ролі в освіті, я 
б сказав, що це, перш за все, 
сенс краси. 
Для того, щоб в молодих 
душах розбудити поняття 
сенсу краси, потрібно 
спочатку попрацювати над 
прикрашенням їхнього життя 
і покращенням життя 
громадськості ... »  
«О, спорт, ти краса (...) Ніяка 
краса не існує без 
врівноваженості та без 
пропорції і ти - незрівнянний 
майстер як одного, так і 
іншого, бо ти створюєш 
гармонію, ти оформлюєш 
рух, ти - граційна сила і ти 
вкладаєш силу в те, що є 
рухомим . » 

1886 
Стаття "Английске виховання"  
 
1887 
Стаття «Перевантаження 
учнів» 
   
1888 
«Виховання в Англії» 
 
1889  
«Англійське виховання у 
Франції» 
 
1890  
«Трансатлантичний 
університет» 
  
1894 
«Відродження Олимпийских 
ігор» 
  
1897 
«Спогади про Америку та 
Грецію» 
 
1898 
«Наші державні гімназії» 
 
1899 
"Франція з 1814 р.", стаття для 
Лондонського "Fortnightly 
Review", «Невідкладна 
реформа", стаття про шкільні 
дисципліни у навчальних 
закладах. 
 
1900 
«58 листів  незалежного» 
  
1901 
Нотатки з громадського 
виховання   «Хроніки Франції» 
  
1903 
«Листи незалежного», 2 
частина 
 
1904 
«Основи дедалі ближчої 
педагогіки», 3 статті для 
"Gaulois", "Кампанія для 
виховання тіла» 
  
1905 
«Виховання молоді ХХ 
століття», 1 частина: "La 
gumnastique utilitaire" 
(«Корисна гімнастика») 
  
1906 
«Клятва атлетів».  «Реформа 
занять», „Revue pour les 
Frangais“ 
 
1909 
«Кампания 21 року», «Історія 
його епохи» 
 
1912 
«Виховання молоді ХХ 
століття» (2 частина 
«Духовне виховання») 
«Uncollege modele» 
 
1913 
Труд зі спортивної 
психологиії 
 
1915 
«Виховання молоді ХХ 
століття» (3 частина 
«Моральне виховання»)  
 
1918 
«20 олімпійських листів» 
 
1921 
«Робочі  університети»,  
«Уроки зі спортивної 
педагогики» 
 
1922 
«Спортивна педагогіка» 
 
1923 
«Кампания 35» 
 
1924 
«Відповідальність та реформа 
преси» 
 
1926-27 
«Всесвітня історія» у 4-ох 
томах 
 
1931 
"Олімпійські спогади» 
 
1934 
«Послання американській 
молоді» Радіо послання 
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П’єр де Кубертен 

Гуманіст 
 

З великим інтересом він відстежував всі суспільно-політичні розробки і наукові 
відкриття. 

Всі його прагнення, його відчуття і його праці характеризувалися відкритим духом. 
На підставі величезного обсягу знань і різноманітності вивчених  ним тем, його 
ставлять поруч з найбільшими французькими енциклопедистами 18 століття. 

Особливої уваги заслуговує його талант як популярного письменника наукових тем, 
як вченого, який вміє поділитися своїми знаннями і донести їх до інших. У багатьох 
областях життя він був значним першопроходцем, піонером і революціонером своєї 

епохи. Навіть ціле століття по тому його бачення не втратило своєї актуальності. 

 Дружба народів 

"Кожні 4 роки оновлені 
Олімпійські ігри мають давати 

молоді в усьому світі можливість 
для щасливих і дружніх зустрічей, 

при цьому поступово зникне 
невігластво націй - невігластво, яке 
сприяє зародженню ненависті, яке 

розвиває непорозуміння і 
призводить події до жорстокого 

конфлікту." 

Мир в усьому світі 

"Дозвольте нам: веслувальникам, 
бігунам, фехтувальникам виїжджати 

з країни! Це безмитна торгівля 
майбутнього і у день, коли вона 

стане звичаєм старої Європи, мир в 
усьому світі набуде нової могутньої 

опори." 

Соціальна справедливість 

Як революціонер свого часу, 
Кубертен пропонує освіту 

робочих університетів, 
засновує у 1906р. Спілку 

робочого спорту і вимагає: 
"Відкрити ворота храму 

культури для всіх ..." 

Спорт для всіх 

"Спортивні можливості для всіх: без 
сумніву, це формулювання здасться 

божевільним, або його будуть, навіть, 
вважати утопічним. Мені однаково.  

Я довго зважував все це та перевіряв: і 
тепер я знаю, що правильно і що 

можливо. Я намагатимуся 
використовувати всі мої сили  

та роки, що залишилися,  
аби дозволити йому  

взяти гору. " 

Реформа  
народної освіти 

" Необхідність фізичної 
культури та культури 

характеру  
не виключає развитку 

интеллекту і 
моральності.  Йдеться 

про гармонійний 
розвиток ." 

Цей чоловік - норовливий, творчий та енергійний, особистий девіз якого "Voir loin, parler franz, 
agir fer me« ("Дивитися уперед, говорити відверто, діяти рішуче"), цей бунтівник проти кожної 
упередженої думки, для якого "успіх не мета, а засіб до високого прагнення", - він заслуговує, 

щоб його називали "Гуманістoм". 



393 n.Chr. 

776 
v.Chr. 

1850 1896 

1900 
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П’єр де Кубертен – засновник сучасних Олімпійських ігор 

Ідея 
 Ще в епоху Відродження у 

багатьох країнах Європи були 
спроби відновити античні 
Олімпійські ігри. Німецькі 
розкопки античної Олімпії 1875-
81 р.р. також внесли значний 
внесок у розвиток цієї ідеї. 
Кубертен був натхненний 
грецьким зразком – гармонією 
тіла і духу, науковими 
відрядженнями до 
Великобританії та у США, і в 
нього визрівала ідея відновлення 
дії Олімпійських ігор. 

Найбільше на це 
впливали ідеї 
сільського доктора 
маленького 
англійського містечка 
Венлок, Вільяма Пенні 
Брукса – різнобічно 
розвиненої людини, 
який вже з 1850 р. у 
регіональному 
масштабі організовував 
Олімпійські ігри. 

Молодий барон 

Плакат  
Олімпійських ігор 
1900 р. у Парижі 

Доктор  
Уільям Пенні Брукс 

Плакат І Олімпійських ігор 
Сучасності 1896 р. у Афінах 

Грецький зразок:  
В Олімпії,  на півострові Пелопонес, вже більше ніж 2500 років тому, 
проводилися Олімпійські ігри. Перші ігри відбулися у 776г. до н.е. За 
легендою, засновником Ігор був Геракл. Геракл, син Зевса і Алкмени, 
вже відразу після свого народження мав убити двох отруйних змій, 
яких йому послала ревнива дружина Зевса, Гера. Вона ж наслала на 
нього безумство, і він убив своїх дітей та дружину. 

Спокутувати  свою провину він повинен був на 
службі у короля Еврісфея - здійснити за його 
наказом 12 подвигів: перемогти німейского лева 
і вбити дев’ятиголову,  яка пожирає людей, 
лернейську гідру. Одного разу він був змушений 
вичистити авгієві стайні, направивши води річок 
так, що вони змили весь бруд зі стаєнь. Між 
Еврісфеєм та Гераклом відбулася суперечка, в 
результаті якої король загинув. 
 
Геракл заснував Олімпійські ігри, які відкриті для 
всіх вільних греків та гарантують учасникам і 
глядачам захист і надійність як у процесі 
прибуття учасників, так і під час проходження 
самих Олімпійських ігор. Ці ігри досягли свого 
апогею у 5-4 століттях до н.е. 
У 393 р. нашої ери Олімпійські ігри були 
заборонені, як язичницький  культ, римським 
імператором Феодосієм I. 



1894 р. Кубертен заснував 
Міжнародний Олімпійський 

Комітет, майже 30 років був його 
президентом (1896-1925) 

citius - altius – fortius 

     
    
      
    

Завжди велика подія: відкриття та 
завершення Ігор.  

На фото: СІДНЕЙ 2000. 

Церемонії проведення 
Олімпійскьих ігор 
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Ідеї Кубертена й нині живі  

Чим ми зобов'язані  
П'єру де Кубертену сьогодні? 

МОК  

(швидше - вище - сильніше) 
Це офіційне гасло Олімпійського 

руху.  
Кубертен пов’язував із ним 

прагнення досконалості людини 
завдяки  докладанню зусиль та 

високій продуктивності.  

Олімпійський  
протокол 

Олімпійський прапор 

Олімпійська  
хартія 

1913 р. створення Олімпійського прапора 
1 травня 1920 р. він майорів над олімпійським 

стадіоном Антверпена. 

Олімпійські  
кільця: 

  
"Ці п'ять кілець - 
синього, жовтого, 
чорного, зеленого і 
червоного кольорів 
представляють відтепер 
п'ять частин світу, які 
готові визнати й 
прийняти Олімпізм, 
його здоровий бойовий 
дух. Крім того, ці шість 
кольорів (включно з 
білим фоном), 
скомбіновані таким 
чином, що відтворюють 
кольори кожної нації без 
винятку. Синій і жовтий  
- кольори Швеції, синій і 
білий - Греції, 3 кольори 
Франції, Англії, Америки, 
Німеччини, Бельгії, 
Італії та Угорщини.  

Введення Сучасного п’ятиборства 
 (1912 р. Стокгольм) 

Кубертен розглядав Олімпійські ігри як 
фестиваль життєрадісності, як мирні 

змагання, як засіб дружби народів і чесної гри 
між спортсменами різних націй.  

Ці надзвичайно гуманістичні ідеали необхідно 
зберігати і в третьому тисячолітті і захищати 

їх від усіх загрозливих небезпек. 

П'єр де Кубертен вважається засновником сучасних Олімпійських ігор. 
Ми зобов'язані йому ідеєю, організацією і церемоніальним оформленням ігор, які 

виграють не тільки від його ясного і методичного складу розуму, 
а й  від його взаєморозуміння з молоддю. 

Олімпійська клятва: 
 

З часів 
Олімпійських ігор 
1920 р. у Антверпені, 
спортсмен, який 
походить з країни, 
що приймає Ігри, 
урочисто промовляє 
Олімпійську клятву 
спортсменів.  
«Від імені всіх 
учасників я обіцяю 
дотримуватися 
правил чесної гри 
в істинно 
спортивному дусі 
в ім’я слави спорту 
та честі наших 
команд». 

 

   

Жовтий і червоний - кольори Іспанії змішуються з бразильськими 
та інноваційними творіннями Аргентини, а також і зі старою 
Японією і молодим Китаєм. Дійсно міжнародна емблема. " 
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Літні ігри   Зимові ігри 

2020 Токіо  
 
2016 Риіо-де-Жане́йро  
 
2012 Лондон 
 
2008 Пекін 
 
2004 Афіни 
 
2000 Сідней 
 
1996 Атланта 
 
1992 Барселона 
 
1988 Сеул 
 
1984 Лос Анджелес 
 
1980 Москва 
 
1976 Монреаль 
 
1972 Мюнхен 
 
1968 Мехіко 
 
1964 Токіо 
 
1960 Рим 
 
1956 Мельбурн 
 
1952 Хельсинки 
 
1948 Лондон 
 
1944 Лондон (не відбулись) 
 
1940 Хельсинки (не відбулись) 
 
1936 Берлін 
 
1932 Лос Анджелес 
 
1928 Амстердам 
 
1924 Париж 
 
1920 Антверпен 
 
1916 Берлін (не відбулись) 
 
1912 Стокгольм 
 
1908 Лондон 
 
1906 Афіни 
      (відбірні ігри) 
 
1904 Сант Луї 
 
1900 Париж 
 
1896 Афіни 
 

 
2018 Пхьончха́н 
 
2014 Сочі 
 
2010 Ванкувер 
 
2006 Турін 
 
2002 Солт Лейк Сіті 
 
1998 Нагано 
 
1994 Ліллехаммер 
 
1992 Альбертвілль 
 
1988 Калгарі 
 
1984 Сараєво 
 
1980 Лейк Плесід  
 
1976 Інсбрук 
 
1972 Саппоро 
 
1968 Гренобль 
 
1964 Інсбрук 
 
1960 Скво Вэллі 
 
1956 Cortina d’Ampezzo 
 
1952 Осло 
 
1948 Сант Моріц 
 
1936 Гармиш- 
       Патенкирхен 
 
1932 Лейк Плесід 
 
1928 Сант Моріц 
 
1924 Шамоні 



ГІГАНТИЗМ 

Кількість спортсменів і націй значно 
зросла. Число змагань і кількість 
глядачів поступово сягає значних 
розмірів, що загрожує підірвати 

організований хід заходів. 
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ЗАГРОЗИ 

Політизація ігор 
 
 - бойкот  Москва 1980 р. та  Лос-Анджелес 
1984 р. 
 - террористичні  удари у Мюнхені 1972 р. 
та  Атланті 1996 р.  

1972 р. Напад на ізраїльську 
  олімпійську команду у 

Мюнхені 

Комерціалізація, що посилюється 

Засоби масової інформації  
Вплив засобів масової інформації 
неймовірно великий. Вони визначають 
привабливість і ринкову значимість 
окремих видів спорту. 

Допінг 

Людяність  тріумфує! 

СПОДІВАННЯ 

Взаєморозуміння між народами 
 

Сідней 2000: Північна та Південна 
Кореї уперше під  радісні оплески 
йдуть знову під одним прапором. 

Сідней  2000 
Ігри стають першими "Green 
Games" в історії. Відтепер 
охорона навколишнього 
середовища поряд зі спортом і 
культурою стає третім стовпом 
Олімпійського руху. 

Паралімпізм 
новий вимір 

 "спорту для всіх" 

MOK – комісія з реформування 
створена 

Що чекає на Олімпію? 


