
 

«Майбутнє нашої цивілізації не базується 

на політичних чи економічних засадах. 

Воно  повністю залежить від напрямку, 

що задається освітою» 

 

                                     П’єр де Кубертен 

 

 

Місія 

 

Наш заклад освіти   створює освітнє середовище для всебічного розвитку, 

виховання та соціалізації особистості на засадах законодавства України та 

визнаних в усьому світі фундаментальних непорушних цінностей з метою 

формування особистості, яка у своїх діях і думках у будь – якій своїй 

діяльності  керується загальнолюдськими гуманістичними нормами 

поведінки. 

 

Візія 

 

Позитивні мотиваційні зміни до навчання у здобувачів освіти та до 

викладання у педагогічних працівників. Піднесення престижності 

здобуття учнями гарної освіти та набуття високих морально - етичних 

якостей.  

 

 Інноваційність діяльності ліцею 

 

 Ми приймаємо виклики сучасних реалій та у стані позитивної 

напруги здійснюємо перехід від неефективної системи шкільної 

освіти до системи інноваційного розвитку, яка передбачає свободу 

вибору форм, методів та педагогічних прийомів, ефективність та 

прозорість, високий рівень соціальної справедливості та співжиття 

у гармонії з природою. 

 

 Ми інтегруємося у світове співтовариство, розділяємо, втілюємо 

ідеї та співпрацюємо з Міжнародним Комітетом П’єра де 

Кубертена. Наш заклад освіти включений у  Міжнародну мережу 

шкіл П’єра де Кубертена та є єдиною школою, яка представляє 

Україну на міжнародному рівні. 

 

 Ми є провідниками моральних переконань та педагогічних ідей 

засновника сучасного олімпійського руху П’єра де Кубертена – 

людини, яка все своє життя присвятила ствердженню ідей 

гармонійного розвитку особистості, чесної боротьби за перемогу, 

прагнення досконалості, дружби та поваги. 

 



 Фундаментом для набуття здобувачами освіти ключових 

компетентностей є формування у їхній свідомості визнаних усім 

світом  цінностей, адже всі компетентності, яких набуває 

випускник, мають бути спрямовані на користь державі та людству, 

а не навпаки. 

 

 Спорт – невід’ємна та зразкова складова  освітнього процесу. 

Глибоко аналізуючи основні цінності та цілі спорту, спортивних 

ігор, дитячих ігор, цілком очевидним стає те, що всі види спорту, чи 

то футбол, чи єдиноборства,  чи плавання,  або гімнастика, 

розроблені як засіб навчання необхідним життєвим навичкам, і саме 

тому спорт розглядається в якості важливої частини навчальної 

програми як формальної, так і неформальної. 

  

В основу ідеології школи лягла концепція олімпізму, визначення якій дав 

П'єр де Кубертен: «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». 

 

Олімпійська освіта – багаторівневий спеціально організований педагогічний 

процес формування гармонійно розвиненої особистості через набуття знань, 

умінь і навичок, розвиток здібностей, інтересів, потреб та ціннісних орієнтацій, 

що базуються на гуманістичних ідеалах і цінностях олімпізму і є складовою 

частиною загальної освіти 

 

 

Олімпійські цінності 

 

Досконалість 

означає: будь-що з того, що ми робимо, робити якнайкраще. На спортивних 

аренах, на ігровому майданчику, у навчанні або в нашому професійному житті.  

Разом з тим важливо не стільки вигравати, скільки брати участь, 

демонструючи прогрес, насолоджуватися здоровим поєднанням якостей тіла, 

волі та розуму. 

Повага 

містить у собі  повагу як до себе і свого тіла, до інших людей, до етичних норм і 

правил, до занять спортом, так і до навколишнього середовища 

Дружба 

знаходиться в самому центрі Олімпійського руху.  

Вона закликає нас бачити спорт як інструмент для взаєморозуміння як між 

окремими людьми, так і між людьми в усьому світі 

 

 

 



 

Освітні теми (напрямки) 

 

Радість у зусиллі 

Молоді люди розвивають і практикують фізичні, поведінкові та інтелектуальні 

навички, перемагаючи себе і один одного в фізичній діяльності, русі, грі і 

спорті, інтелектуальних змаганнях. 

 

Чесна гра 

Чесна гра є концепцією спорту, але вона застосовується в усьому світі 

сьогодні по-різному. Вміння грати чесно в спорті може привести до розвитку і 

зміцнення поведінки чесної гри в своїй громаді і в своєму житті. 

 

Практика поваги 

Коли молоді люди живуть в мультикультурному світі, вони навчаються 

приймати і поважати різноманітність і практикувати мирну поведінку 

особистості, чим сприяють миру і міжнародному взаєморозумінню 

 

Прагнення досконалості 

Акцент на досконалість може допомогти молодим людям зробити 

позитивний, здоровий вибір і прагнути стати кращим в тому, що вони роблять 

 

Баланс тіла, волі та розуму 

Навчання відбувається у всьому тілі, а не тільки в розумі. І фізична 

грамотність і навчання за допомогою руху сприяє розвитку як морального так й 

інтелектуального навчання.  

 

Ця концепція була наріжним каменем інтересів П'єра де Кубертена в 

відродженні Олімпійських ігор. 



ВИДИ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ПРЕДМЕТНИХ УРОКАХ 

 

Українська та зарубіжна література: 

- знайомство з твором П'єра де Кубертена "Ода спорту"; 

- знайомство з міфами та легендами Стародавньої Греції; 

- проведення олімпійських читань; 

- створення Книги спортивної слави школи, району, міста; 

- підготовка запрошень на церемонії заходів з олімпійської тематики; 

- підготовка змістової частини екскурсій за олімпійською тематикою 

          для шкільного музею або кабінету олімпійської освіти; 

- створення часопису олімпійського руху міста, району, області; 

- підготовка матеріалів до шкільної газети; 

- складання заявок, звітів про змагання; 

- проведення конкурсів літературних творів з олімпійської тематики; 

- створення шкільного спортивного прес-центру; 

- випуск шкільного "Олімпійського вісника". 

Історія та географія:  

- позначення на карті держав та міст, пов'язаних з історією 

олімпійського руху; 

- визначення географічного положення та знайомство з історією та 

звичаями країн, де проходили Олімпійські ігри; 

- позначення на карті міст, де проходили Олімпійські ігри; 

- вивчення традицій олімпійського руху в Україні та інших країнах 

світу; 

- обговорення проблем олімпійського руху, які викликають 

суперечливі міркування (комерціалізація, чесна гра, проблема допінгу, 

політика, етика), з погляду країн, що вивчаються за навчальною програмою; 

- знайомство з історією створення смолоскипової естафети; 

- позначення на карті міст, через які проходили смолоскипові 

естафети під час проведення Олімпійських ігор; 

- знайомство з системами виховання й освіти країн, що вивчаються за 

навчальною програмою; 

- розробка маршруту смолоскипової естафети та марафонського бігу 

під час проведення олімпійського тижня у школі; 

- знайомство з олімпійським рухом в Україні; 

- проведення у регіоні пошукової роботи із питань олімпійської 

тематики. 

Іноземна мова: 

- підготовка змістової частини екскурсій іноземною мовою за 

олімпійською тематикою для шкільного музею або кабінету олімпійської 

освіти; 

- вивчення найуживаніших спортивних термінів з інших мов; 

- створення картотеки юних учасників олімпійського руху з інших 

країн та започаткування листування з ними; 

- проведення олімпійських читань іноземною мовою; 

- проведення конкурсів літературних творів з олімпійської тематики 

іноземною мовою; 



- знайомство з олімпійськими видами спорту та олімпійськими 

видами змагань. 

Образотворче мистецтво та трудове навчання: 

- підготовка плакатів до олімпійського тижня; 

- проведення конкурсу малюнків та виробів з олімпійської тематики; 

- розробка ескізів та виготовлення нагородної атрибутики (медалі, 

вимпели, дипломи, емблеми); 

- розробка ескізів і виготовлення талісманів та символіки для 

проведення олімпійського тижня; 

- виготовлення паперових голубів; 

- виготовлення шкільного олімпійського прапора; 

- виготовлення театральних костюмів для представлення країн на 

шкільному олімпійському святі; 

- робота з оформлення шкільного музею або кабінету олімпійської 

освіти. 

Музика та співи: 

- знайомство з олімпійським гімном, гімном олімпійців України; 

- вивчення пісень та танців народів країн, де проводились 

Олімпійські ігри; 

- підготовка класного колективу до участі в олімпійському тижні. 

Фізична культура, захист Вітчизни: 

- створення і робота клубу "Олімпійські надії"; 

- організація діяльності волонтерів (залучення батьків, учителів, 

випускників школи) для проведення тренувань з видів спорту та масових 

заходів; 

- створення лекторської групи для проведення екскурсій у шкільному 

музеї або кабінеті олімпійської освіти; 

- започаткування роботи клубу суддів; 

- вивчення впливу фізичних вправ на організм людини; 

- створення і робота олімпійського комітету школи; 

- проведення олімпійських КВК, вікторин; 

- підготовка спортивної бази до проведення олімпійського тижня; 

- формування класних команд з видів змагань; 

- впровадження програми "чесна гра". 

     Біологія, хімія, фізика: 

- вивчення факторів, що сприяють зміцненню здоров'я: харчування, 

гігієна, питний режим, перша допомога при травмуванні; 

- вивчення впливу екології на стан здоров'я людини; 

- підготовка рекомендацій до ведення здорового способу життя. 

Олімпійська освіта, завдяки спортивній, соціальній та культурній 

діяльності, покликана сприяти формуванню особистості з активною життєвою 

позицією, вихованої на гуманістичних духовно-моральних цінностях, 

пов'язаних зі спортом та ідеалами олімпізму. 

 

 

 

 



ВСТУП ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ХАРТІЇ 

Олімпійська хартія (ОХ) – це збірка фундаментальних принципів 

Олімпізму, правил та роз’яснень, затверджених Міжнародним олімпійським 

комітетом (МОК). Вона регламентує організацію, дію та процеси 

Олімпійського руху і визначає умови проведення Олімпійських ігор. По суті, 

Олімпійська хартія виконує три основних завдання: 

а) Олімпійська хартія, як основний інструмент конституційного характеру 

визначає та відроджує фундаментальні принципи та невід’ємні цінності 

Олімпізму. 

б) Олімпійська хартія – це і статут Міжнародного олімпійського комітету. 

в) Крім того, Олімпійська хартія визначає основні права і обов’язки трьох 

головних складників Олімпійського руху, а саме: Міжнародного олімпійського 

комітету, міжнародних федерацій та національних олімпійських комітетів, а 

також організаційних комітетів Олімпійських ігор, які повинні дотримуватись 

Олімпійської хартії. 

Примітка 

Використання в Олімпійській хартії чоловічого роду по відношенню до 

фізичних осіб (наприклад, президент, віце-президент, голова, член, керівник, 

офіційна особа, шеф місії, учасник, суперник, атлет, суддя, рефері, член журі, 

аташе, кандидат, персонал або займенників, таких як він, вони або їм) включає, 

якщо чітко не вказано інше, і жіночий рід. 

В Олімпійській хартії слово „рік” означає календарний рік, який 

починається 1 січня і закінчується 31 грудня, якщо чітко не вказано інше в 

письмовому вигляді. 

ПРЕАМБУЛА 

Сучасний Олімпізм був задуманий П’єром де Кубертеном, за чиєю 

ініціативою в червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний атлетичний 

конгрес. 23 червня 1894 року самозаснувався Міжнародний олімпійський 

комітет (МОК). Святкування перших Олімпійських ігор (Ігор Олімпіади) 

сучасності відбулося в Афінах, Греція, в 1896 році. В 1914 році на 

Олімпійському конгресі в Парижі був затверджений олімпійський прапор, 

представлений П’єром де Кубертеном. На ньому зображені п’ять переплетених 

кілець, які символізують союз п’яти континентів і зустріч атлетів всього світу 

на Олімпійських іграх. Перші зимові Олімпійські ігри відбулися в Шамоні, 

Франція, в 1924 році. 

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОЛІМПІЗМУ  

1. Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в 

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

освітою, Олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на 

радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу. соціальній 

відповідальності та повазі до універсальних фундаментальних етичних 

принципів. 

2. Мета Олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на служіння 

гармонійному розвитку людини з наміром підтримати встановлення мирного 

суспільства, яке зацікавлене в збереженні людської гідності. 

3. Олімпійський рух – це концентрована, організована, універсальна і 

постійна діяльність всіх осіб та організацій, яких надихають цінності 



Олімпізму, що проводиться під керівництвом МОК. Ця діяльність охоплює 

п’ять континентів. Вона досягає своєї вершини, коли збирає разом атлетів світу 

на величезному спортивному фестивалі — Олімпійських іграх. Її символ - п’ять 

переплетених кілець. 

4. Заняття спортом - одне з прав людини. Кожен повинен мати 

можливість займатися спортом, без будь-якої дискримінації, в дусі Олімпізму, 

взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри. 

5. Розуміючи, що спорт функціонує в рамках суспільства, спортивні 

організації в Олімпійському русі повинні мати права й обов’язки, притаманні 

автономним організаціям, які включають незалежне створення спортивних 

правил та контроль за ними, визначення структури и керівництво своїми 

організаціями, дотримання права на проведення виборів, вільних від будь-якого 

зовнішнього впливу, а також відповідальність за забезпечення застосування 

принципів добросовісного управління. 

6. Здійснення прав і свобод, викладених у цій Олімпійської хартії, має 

бути забезпечено без будь-якої дискримінації, наприклад, расового характеру, 

за кольором шкіри, статтю, сексуальною орієнтацією, мовою, віросповіданням, 

політичними чи іншими переконаннями, національним або соціальним 

походженням, майновим станом, народженням чи іншим статусом. 

7. Належність до Олімпійського руху вимагає обов’язкового дотримання 

положень Олімпійської хартії та визнання МОКом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОДЕКС ЧЕСТІ ОЛІМПІЙЦЯ УКРАЇНИ 

 

І. Загальні положення 

Кодекс честі – це сукупність найвищих моральних принципів, якими 

людина керується в особистій і громадській поведінці. Кодекс честі олімпійця 

України розроблений з урахуванням норм і вимог Конституції України, 

чинного законодавства України в сферах освіти, фізичної культури і спорту, 

положень Олімпійської хартії, Етичного кодексу МОК, Антидопінгового 

кодексу. Кодекс честі олімпійця України – це фундаментальний та 

універсальний документ, який є нормативною основою української системи 

спортивного виховання і самовдосконалення.  

Мета Кодексу полягає в тому, щоб через широку гармонізацію форм, 

методів і принципів виховної роботи домогтися успіху у підготовці 

спортсменів, майбутніх олімпійців. Кінцевим її результатом є вихід на рівень 

усебічно розвиненої особистості з глибокими морально-етичними 

переконаннями, правилами та нормами життя в українському суспільстві, під 

час навчально-тренувальних зборів та змагань на європейській і світовій 

аренах.  

Головне спрямування Кодексу полягає у сприянні розвитку олімпізму в 

Україні, активізації руху за духовне збагачення та моральне очищення всього 

суспільства, утвердження цивілізованого способу життя, зміцнення здоров'я 

української нації. 

Олімпізм являє собою філософію життя, яка звеличує та об'єднує в 

гармонійне ціле найвищі якості духу, волі, душі, розуму та тіла, формує повагу 

до універсальних фундаментальних етичних принципів і ставить спорт на 

служіння гармонійному розвитку людини. 

Кожен громадянин, не залежно від національності, віку, статі, фаху, 

ідеологічних чи релігійних переконань, має законне право на заняття спортом в 

Україні. Спорт є тією біоенергетичною і соціальною силою суспільства, яка 

реальністю ефективного впливу на людину, здатністю розкривати її вроджені 

якості, визначає спосіб і стиль життя особистості. Людина-спортсмен 

вирізняється у своїй трудовій діяльності високим почуттям відповідальності, 

умінням цінувати час, завзятістю і наполегливістю, здатністю швидко приймати 

рішення, легко знаходити спільну мову з колегами, суперниками і 

вболівальниками, активною участю у громадському житті як колективу, так і 

всього суспільства. 

Норми та вимоги Кодексу втілюються в життя впродовж усього періоду 

спортивної діяльності атлета під час навчально-тренувальних занять та зборів, 

змагань, повсякденного життя. 

Відповідальність за виховання спортсменів, майбутніх олімпійців у дусі 

норм та вимог Кодексу честі олімпійця України покладається на батьків, 

викладачів, вчителів, тренерів, менеджерів сфери фізичної культури, спорту та 

олімпійського руху, системи органів виконавчої влади і громадських 

організацій. 

ІІ. Принципи, правила, норми та обов'язки атлетів під час занять спортом 

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. 

Олімпієць повинен: 

1. 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 пам'ятає, що рідна земля, еволюційна 

спадщина Вітчизни дали йому можливість вийти на вершину своєї спортивної 

майстерності; 

2. 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; 

3. постійно працювати над розвитком почуттів дружби, товаришування, 

колективізму. Пам'ятати, що вихід на вершину спортивного Олімпу – це 

колективний труд його батьків, тренерів, науковців, лікарів, масажистів, 

управлінців і обслуговуючого персоналу різних сфер діяльності, 

спрямований на розкриття та розвиток його спортивного таланту, який дав 

можливість піднятися за рівнем здобутих результатів над іншими 

спортсменами; 

4. виховувати в собі постійне прагнення вчитись і самовдосконалюватись, 

наполегливо йти до підкорення вершин майстерності майбутньої професії 

та повсякденно працювати над розвитком своїх духовних, розумових, вольових 

і фізичних здібностей; 

5. навчитись і уміти працювати з максимальною віддачею духовної і 

фізичної енергії, ефективно тренуватися впродовж робочого дня і тижня та 

відпочивати відповідно до обґрунтованих планів підготовки, ведучи осмислену 

та цілеспрямовану підготовку до найважливіших стартів. Пам'ятати, що тільки 

в натхненній і результативній праці людина пізнає істину; 

6. ставити за мету збагачення нашого суспільства шляхетністю, чесністю, 

добрими вчинками. Спортивне братство – це об'єднання благородних, мужніх, 

сильних та спритних особистостей, які несуть у суспільство мир, благополуччя 

та злагоду, гуманізм, братерство та взаємоповагу; 

7. жити за загальнолюдськими чеснотами, які є визначальними в 

досягненні вершин спортивної майстерності: вірою, надією, любов'ю, 

мудрістю, справедливістю, хоробрістю, волею, стриманістю, доброзичливістю; 

8. пам'ятати, що він у постійному моральному боргу перед своїми 

батьками і повинен їх поважати, цінувати, оточувати турботою, всіляко 

піклуватися про них, збагачувати славу свого родоводу; 

9. вчитися стійко і гідно переносити поразку, завдану кривду, образу, не 

допускати фізичної розправи над своїм супротивником чи кривдником; 

10. пам'ятати, що спортивний дух – це сплав людської волі, тіла та 

розуму. Вживання допінгу принципово суперечить спортивному духу; 

11. виробляти в собі звичку ділитися своїми надбаннями – матеріальними 

і духовними – з тим, хто того потребує; 

12. не допускати бруду, злоби і неправди у ставленні до своїх суперників 

як у думках своїх, так і в діях; служити правді і добрим справам, не допускати 

дискримінації, залишатися неупередженим щодо політичних, расових, 



національних, релігійних переконань, не піддаватися комерційному і 

корупційному впливу; 

13. бути милосердним, бороти в оточуючих байдужість і черствість, не 

допускати проявів негативного ставлення до навколишнього природного 

середовища. Цьому вчать заняття спортом; 

14. не допускати насильства над людьми, не залишатись осторонь, коли 

ближньому потрібна допомога. Розвинені фізичні якості, вміння і навички 

використовуються тільки для захисту слабшого та заради справедливості; 

15. не плямувати свою гідність – навіть помислами – про незаконне 

заволодіння чужою матеріальною чи інтелектуальною власністю; 

16. пам'ятати, що спортивна діяльність несумісна з найприкрішими і най 

ганебнішими рисами характеру людини: чванливістю, заздрістю, зажерливістю, 

гнівом, лінивством, приниженням людської гідності; не забувати, що 

найтяжчим злочином є позбавлення людини життя, а юридично і морально 

неприпустимою дією – зумисне завдання їй тілесних ушкоджень; 

17. очищувати від скверни себе, колектив і все українське суспільство. 

Боротись із проявами пияцтва, наркоманії, бродяжництва, безпритульності та 

іншими антиморальними явищами; 

18. постійно пам'ятати про особливу роль жінки, проявляти щодо неї 

вихованість, благородство, повагу, турбуватися про піднесення її значимості у 

спортивній діяльності й громадському житті; 

19. робити все можливе, щоб для спортсмена та оточуючих його людей 

спорт і олімпізм стали сутністю їхнього життя, були вірними, незмінними і 

надійними супутниками повсякденної діяльності. 

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. 

ІІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Кодекс набирає чинності з 3 травня 2006 року. 

2. Дія Кодексу поширюється на всі відносини у сфері Олімпійського 

спорту, які виникли після набрання ним чинності. 

3. Питання про притягнення до відповідальності за порушення норм 

цього Кодексу розглядає Етико-дисциплінарна комісія, а рішення на підставі її 

висновків приймає Виконком НОК України. 

4. Види стягнень, що застосовуються при розгляді порушень, встановлені 

Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України. 

5. Висновки Етико-дисциплінарної комісії можуть бути оскаржені у такій 

послідовності: до Виконкому НОК України, до Генеральної асамблеї 

НОК України, до Міжнародного арбітражного спортивного суду. 

 

 



«Найважливіше на Олімпійських іграх - не перемога, а участь,  

 

так, як найважливіше у житті - не тріумф, а гідна боротьба» 

  

 

П’єр де Кубертен 


