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ВПЛИВ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

Іваненко Г.О. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна 

 

Вступ. В умовах сучасності, виховання молодого покоління є необхідною та стратегічно 

важливою частиною розвитку країни [1]. В свою чергу, включення питань з олімпійської 

освіти в освітній процес студентів, сприяє підвищенню ефективності формування гармонійно 

розвинутої особистості, а саме - фізичної, патріотичної, стресостійкої, соціальної та духовно-

здорової людини [3, 4]. Завдяки засобам олімпійської освіти можливо сприяти формуванню 

особистих якостей молодого покоління, які узгоджуються з філософією олімпізму  

Мета дослідження полягає у визначенні особистісних якостей студента, розвитку яких 

сприяє включення питань з олімпійської освіти в освітній процес. 

Методи дослідження: вивчення та аналіз літератури, документальних матеріалів та 

інформації мережі Інтернет, синтез і узагальнення, експерте опитування.  

Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до визначення проф. 

В.М. Платонова та проф. М. М. Булатової [2], під поняттям «олімпійська освіта» логічно 

розуміти використання всієї широти та глибини змісту олімпійського руху з його значною 

історією та сучасністю, досягненнями, проблемами, протиріччями, складними зв’язками з 

різноманітними сферами життя світової спільноти як важливої складової частини 

гуманітарної освіти та гуманістичного виховання. Тобто, під олімпійською освітою 

розуміється не тільки процес вивчення та розповсюдження знань про олімпізм, але й 

розглядання його як комплексне явище, що реалізується у різноманітних напрямках.  

Здійснивши аналіз літератури, можемо відмітити, що більшість науковців мають, по суті 

однакову точку зору з визначення мети олімпійської освіти. Ми схильні підтримати цю точку 

зору, в якій вони сходяться на тому, що кінцевою метою і результатом реалізації олімпійської 

освіти є формування особистості, яка у своїх діях і думках у рамках фізкультурно-спортивної 

діяльності й у повсякденному житті керується загальнолюдськими гуманістичними нормами 

поведінки, що культивуються олімпізмом та принципами Олімпійської хартії. [1-4] 

Виходячи, з окресленої головної мети олімпійської освіти, завдяки проведеному 

експертному опитуванню, нами були визначені особисті якості студентської молоді, які 

розвиваються завдяки включенню питань з олімпійської освіти в освітній процес.  

 
Рис. 1. Особисті якості студента, розвитку яких сприяє включення питань з олімпійської 

освіти в освітній процес (результат, експертизи, n=12*), де:  

1. Педагогічна майстерність 

2. Патріотизм 

3. Бажання популяризувати національну ідею через фізичну культуру і спорт 

4. Гуманістична орієнтація особистості студента 

5. Бажання популяризувати ідеї олімпійської освіти серед різних верств населення 

6. Організаційні та творчі здібності. 

В експертному опитуванні прийняли участь 12 членів Олімпійської академії України, які 

мають значний педагогічний досвід у закладах вищої освіти України, займають керівні позиції 

у закладах освіти, що займаються підготовкою фахівців за спеціальністю 017 «Фізична 
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культура і спорт». Респондентам було запропоновано оцінити за семибальною шкалою (від 0 

до 7 балів, де 7 – максимальна оцінка, на думку фахівця), особисті якості студентів, розвитку 

яких сприяє інтеграція питань з олімпійської освіти в освітній процес студентів у закладах 

вищої освіти України.  

Дослідження дозволяють відзначити, що більшість експертів вважає, що така особиста 

якість, як бажання популяризувати ідеї олімпійської освіти серед різних верств населення 

найбільш ефективно розвивається у студентів завдяки включенню та вивченню питань з 

олімпійської освіти (75 балів). Наступними за значущістю були зазначені – гуманістична 

орієнтація особистості студента (67 бали), розвиток педагогічної майстерності (62 бали), 

вдосконалення організаційних та творчих здібностей (52 бали), патріотизм (44 бали), бажання 

популяризувати національну ідею через фізичну культуру і спорт (42 бали).  

Таким чином, отримані результати дослідження дозволили підтвердити наявні розробки 

[2] про доцільність впровадження питань з олімпійської освіти в освітній процес студентської 

молоді у закладах вищої освіти України, що сприятиме розвитку гармонійної особистості та 

висококваліфікованого спеціаліста галузі.   

Висновок.  

Включення питань з олімпійської освіти в освітній процес закладів вищої освіти сприяє 

розвитку таких особистісних якостей студентської молоді, як: педагогічна майстерність, 

патріотизм, бажання популяризувати національну ідею через фізичну культуру і спорт, 

гуманістична орієнтація особистості студента, бажання популяризувати ідеї олімпійської 

освіти серед різних верств населення, організаційні та творчі здібності.  
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