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1. Атрибутика олімпійського руху. 



Олімпійський символ 

Олімпійський символ складається з п'яти олімпійських кілець, 

що використовуються окремо в одному або в п’яти різних 

кольорах – синьому, чорному, червоному, жовтому та зеленому.  

Олімпійський символ відображає діяльність олімпійського 

руху та являє собою єдність п'яти континентів і зустріч атлетів 

з усього світу на Олімпійських іграх.  

Олімпійський символ був запропонований   

П. де Кубертеном та затверджений МОК у 1913 р. 

Європа Африка Америка 

Азія Австралія 



Citius·Altius·Fortius  
Олімпійське гасло  

(«Швидше, вище, сильніше») 
- запропоновано французьким священиком Анрі Мартіном 

Дідоном і затверджений МОК в 1913 р., а з 1920 р. стало 

складовою частиною олімпійської емблеми  

Вираз «На Олімпіаді головне не перемога, а участь» 

належить пенсільванському єпископу собору Святого Петра - 

Етельберту Телботу, відносно драматичного випадку що стався на 

Іграх IV Олімпіади з італійським спортсменом Дорандо П'єтро 



- офіційна олімпійська емблема (з 1920 р.), складається з 

олімпійського символу й олімпійського девізу.  

Олімпійська емблема  



- представляють собою поєднання 

олімпійського символу з національними 

відмітними знаками (найчастіше з 

елементами державної геральдики).  

Олімпійські емблеми НОК 

- включає олімпійський символ і 

символ міста, що проводить 

Олімпійські ігри, або держави, на 

території якої вони проводяться, а 

також можуть бути зазначені рік і 

місце проведення Ігор.  

Офіційна емблема Олімпійських ігор 



В основі емблеми знаходиться 

зображення трьох стилізованих осіб - 

синього, зеленого і жовтого кольорів. 

Емблема покликана символізувати 

взаємодію та енергію, гармонію в 

розмаїтті, стихії природи і олімпійський 

дух. 

В основі емблеми знаходиться 

зображення складів корейського слова: 

평창 (Pyeongchang), стилізованих під 

корейський національний будинок 

символізуючи гармонію між небом, 

землею і людиною та символу, що 

позначає сніг і лід.  



Олімпійський прапор 

- біле полотнище з 

олімпійським символом у 

центрі.  

 

- білий колір символізує мир 

під час Ігор. Затверджений 

МОК в 1913 р. Вперше з'явився 

на Олімпійських іграх 1920 р.  

- музичний твір, написаний 

грецьким композитором 

Спиросом Самарою, 

затверджений МОК у 1958 р. 

Олімпійський гімн 



 Олімпійський вогонь 

- один із атрибутів (ретуалів) святкування  Олімпійських 

ігор. Смолоскип запалюють від сонячних променів за 

допомогою лінзи в Олімпії й доставляють естафетою (на 

Олімпійський стадіон) на церемонію відкриття ігор. 

- ритуал походить від стародавніх Олімпійських ігор.  

Ритуал був відновлений за ініціативою П. де Кубертена. 



- традиція запалювати вогонь 

на Олімпійському стадіоні 

була розпочата в 1928 році.  

- естафета по доставці 

смолоскипа в місто-

організатор Олімпійських 

ігор вперше відбулась в 

1936 році.  

Олімпійський вогонь 



- Церемонія запалювання й 

естафета олімпійського вогню на 

території Греції була реалізована 

з 10 по 17 травня 2012 р. 

- Основна естафета олімпійського вогню 

проводилася в період з 19 травня по 27 липня  

2012 року по території Об'єднаного Королівства  

Особливості організації естафети 

олімпійського вогню 



- чаша для 

олімпійського 

вогню 

- контейнер 

(лампада) для 

зберігання і 

транспортування 

олімпійського 

вогню 

Смолоскипи 



- "Від імені всіх учасників я обіцяю, що ми братимемо участь в 

цих Олімпійських іграх, поважаючи та дотримуючись правил, 

за якими вони проводяться, беручи на себе зобов'язання про 

спорт без допінгу та наркотиків, в істинно спортивному дусі, 

в ім'я слави спорту та честі наших команд". 

- клятва спортсменів вперше пролунала 

в 1920 р. 

- клятва арбітрів вперше пролунала в 

1968 р.   

Олімпійська клятва 

- "Від імені всіх суддів та офіційних представників я обіцяю, що 

ми будемо виконувати наші обов'язки в цих Олімпійських іграх з 

повною неупередженістю, поважаючи та дотримуючись 

правил, за якими вони проводяться, в істинно спортивному 

дусі". 



Елементи олімпійської атрибутики 

"Olympic Games London 1908", "VIII 

Olympiade Paris 1924",  

"Ігри XXII Олімпіади, Москва. 1980", 

"XXVII Olympiad Sydney 2000", "XXIX 

Olympiad Beijing 2008",  "Sapporo-72", 

"Lillehammer'94“, тощо.  

Надписи термінів 

Олімпійські плакати Пам'ятні медалі 

Піктограми 



олімпійські значки 

олімпійська філателія 

олімпійські монети 

Елементи олімпійської атрибутики 







2. Основні церемонії Олімпійських ігор 

 Церемонія відкриття Олімпійських ігор 

 Церемонія закриття Олімпійських ігор  Церемонія нагородження, 

вручення медалей та дипломів 



3. Вибір міста-організатора Олімпійських ігор. 



⃰ ЗАПРОШЕННЯ 

МОК запрошує НОК прийняти участь у 

виборах міста-організатора за 10 років 

Проводяться індивідуальні 

семінари для міст-претендентів 

СТАДІЯ І.  
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

ТА СТРАТЕГІЇ ІГОР 

НОК висувають 

 міста-кандидати за 9 років до Олімпійських ігор 

МОК організує відео конференцію 

та семінар для  міст-кандидатів 

Міста-кандидати представляють 

інформаційний файл (ч.1) 

СТАДІЯ ІІ. УЗГОДЖЕННЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ, ЮРИДИЧНИХ ТА 

ФІНАНСОВИХ АСПЕКТІВ 

Звіт МОК щодо аналізу  

інформаційного файлу (ч.1) кандидатів 

МОК організує 

семінари для  міст-

кандидатів (ч.1, ч.2) 

Міста-кандидати 

приймають участь у 

програмі 

«Спостереження» 

підчас поточних ігор 

Міста-кандидати 

представляють 

інформаційний файл  

(ч.2) 

СТАДІЯ ІІІ.  

ПЕРЕДАЧІ ДОСВІДУ  

ТА СПАДЩИНИ ЗАХОДІВ ІГОР 

МОК організує 

семінари для  міст-

кандидатів (ч.3) 

Міста-кандидати  

представляють  

інформаційний файл (ч.3) 

Оцінювальна комісія МОК 

відвідує міста-кандидати 

Опублікування звіту 

Оцінювальною комісією МОК 

Брифінг 

представників 

міст-кандидатів 

та МОК і МСФ 

Презентація 

міст- 

кандидатів 

ВИБОРИ  

МІСТА-ОРГАНІЗАТОРА  

НА СЕСІЇ МОК 

7 РОКІВ 

3 РОКИ 

Особливості вибору міста-організатора Олімпійських ігор 



Процедура вибору міста-організатора Олімпійських ігор 

включає три стадії: 

1. Стадія: 

- Місто складає заявочний та інформаційний файли на проведення 

Олімпійських ігор та лист з письмовими гарантіями, які повинні бути 

схвалені НОК країни та відправлені в МОК 

2. Стадія: 

- Проведення інформаційних семінарів МОК для міст – претендентів 

- Міста-кандидати приймають участь у програмі «Спостереження» підчас 

поточних ігор 

3. Стадія: 

- Створення в МОК Оцінювальної комісії та здійснення інспекції           

міст-кандидатів  

- Оплата внеску міста-кандидата 

- Звіт Оцінювальної комісії Виконкому МОК 

- Презентація міст-кандидатів 

- Вибори міста-організатора на Сесії МОК (за 7 років) 

- Підписання договору про співпрацю між МОК і містом-організатором 



4. Основні аспекти діяльності  

Організаційного комітету Олімпійських ігор. 

 



 

Найбільш важливі аспекти роботи ОКОІ: 

 

 • забезпечити рівні умови для видів спорту в 
програмі Ігор; 

• не допустити проведення політичних 
демонстрацій або мітингів у місті, де проводяться 
Ігри; 

• забезпечити функціонування спортивних споруд, 

• розмістити спортсменів, обслуговуючий персонал 
і офіційних представників; 

• організувати медичне обслуговування; 

 



 

Найбільш важливі аспекти роботи ОКОІ: 

 

 
• вирішити транспортні проблеми; 

• задовольнити потреби засобів масової інформації для 

належного забезпечення висвітлення Ігор; 

• організувати культурні заходи; 

• надати заключний звіт про проведення Ігор на двох 

офіційних мовах протягом двох років після закінчення 

Ігор.  

 



Позитивні аспекти проведення Олімпійських ігор 

•Залучення інвестицій 

•Збільшення товарообігу 

•Створення робочих місць 

•Підвищення іміджу країни в світі 

•Відкриття країни світу (традиції, культура та ін.) 

•Впровадження інноваційних технологій 

•Розвиток інфраструктури міста (дороги, аеропорти та ін.) 

•Розвиток соціальної сфери міста (комунікаційна, охорона 

здоров'я, соціальна й ін.) 

•Впровадження природозберігаючих технологій 
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