ЗВІТ
про проведення круглого столу на тему
«Сучасний олімпійський рух: ідеали, цінність та їх реалізація»
26 березня 2014 року за підтримки Національного олімпійського
комітету України в Національному університеті фізичного виховання і
спорту України відбулося засідання круглого столу на тему: «Сучасний
олімпійський рух: ідеали, цінність та їх реалізація».
Учасниками круглого столу були: Бубка Сергій Назарович - член
виконкому МОК, президент НОК України, Олімпійський чемпіон; Борзов
Валерій Пилипович - член МОК, віце-президент НОК України, Олімпійський
чемпіон, голова Етико-дисциплінарної комісії НОК України, Олімпійський
чемпіон; Булатова Марія Михайлівна - президент Олімпійської академії
України, Платонов Володимир Миколайович - головний редактор журналу
«Наука в Олімпійському спорті»; Імас Євгеній Вікторович - ректор
Національного університету фізичного виховання і спорту України, віцепрезидент Федерації хокею України; Уманець Ніна Дмитрівна - директор
департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України,
Голова асоціації олімпійців України, призер Олімпійських ігор; Столяров
Владислав Іванович - професор кафедри філософії та соціології Російського
державного університету фізичної культури, спорту, молоді і туризму;
Полякова Тетяна Дмитрівна - проректор з наукової роботи Білоруського
державного університету фізичної культури; Мічуда Юрій Петрович завідувач кафедри менеджменту і економіки НУФВСУ; Гутцайт Вадим
Маркович - голова Комісії «Чесна гра» НОК України, віце-президент
Федерації фехтування України, Олімпійський чемпіон; Добринська Наталія
Володимирівна - заступник голови Комісії атлетів ЄОК, Олімпійська
чемпіонка; Крикун Олександр Володимирович - член виконкому НОК
України, голова Комісії атлетів НОК України, призер Олімпійських ігор;
Кожух Ніна Федорівна - тренер чотирьохразової чемпіонки з плавання Яни

Клочкової; Коваленко Наталія Петрівна - виконавчий директор НОК
України; Тамм Юрій Аугустович - керівник служби президента НОК
України, призер Олімпійських ігор; Дрюков Володимир Олексійович директор Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і
спорту; Шинкарук Оксана Анатоліївна - директор Науково-дослідного
інституту Національного університету фізичного виховання і спорту
України; Дутчак Мирослав Васильович - голова Комісії «Спорт для всіх»
НОК України; Кашуба Віталій Олександрович - проректор з наукової роботи
Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Під час круглого столу були обговорені актуальні питання щодо ідеалів
та цінностей олімпійського руху в концепції сучасного олімпізму,
сформульованої П'єром де Кубертеном; сучасного значення ідеалів та
цінностей концепції олімпійського руху; аспектів професіоналізації та
комерціалізації олімпійського руху і Олімпійських ігор; протиріч між тими
ідеалами і цінностями сучасного олімпійського руху, які проголошуються в
офіційних документах і виступах керівних діячів сучасного олімпійського
руху, і реальними цінностями цього руху; можливих і необхідних шляхів
вирішення протиріч між ідеалами і цінностями сучасного олімпійського
руху; ролі і значення олімпійської освіти у структурі олімпійського руху.
Розглядалися питання про роль спортсменів-олімпійців у вихованні
підростаючого покоління та перспективи сучасного олімпійського руху.
Виступи, які прозвучали під час проведення круглого столу викликали
зацікавлення і жваві дискусії. В доповідях прозвучали заклики щодо
пропаганди ідеалів та цінностей олімпійського руху, сформульованих
П. Кубертеном; акцентовано увагу на необхідності формування у молоді
уявлення про олімпійський рух в Україні та, зокрема, у світі; необхідності
поширення знань про олімпізм, історію Олімпійських ігор.
Учасники зустрічі зійшлись у думці, що сучасний олімпієць повинен
буди не тільки успішним в спорті, а й бути цілісною, гармонійною, фізично

та психологічно розвиненою особистістю – справжнім героєм та прикладом
для наслідування у суспільстві.
Фотозвіт

