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Видання Національного олімпійського комітету України

У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення ХХІІІ зимових

Олімпійських ігор. Посібник знайомить із олімпійськими цінностями, символами, церемоніями та

організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських

змагань; унікальними спортивними спорудами; історією та сьогоденням Республіки Корея та

Пхьончхана — міста та однойменного округу провінції Канвондо.

Для учнів середнього і старшого шкільного віку, вчителів загальноосвітніх навчальних

закладів та широкого загалу читачів, які цікавляться олімпійським спортом.
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Дорогі друзі!

Радий нашій з вами зустрічі на сторінках нового олімпійського видання, що
стала вже доброю традицією.

На вас чекає цікава  захоплююча мандрівка в південнокорейське місто
Пхьончхан, яке у 2018 р. прийматиме ХХІІІ зимові Олімпійські ігри!

Українська історія «білих» Олімпіад має багато цікавих фактів та дивовиж-
них перемог. Перше олімпійське «золото» в далекому Ліллехаммері-1994 для
України здобула 16-річна фігуристка Оксана Баюл. На Іграх-2014, у вкрай
непростий для нашої країни час, біатлонний «квартет» у складі Олени
Підгрушної, Юлії Джими, Валентини та Віти Семеренко посів найвищу сходинку
на п’єдесталі пошани. Ця перемога України окрилила олімпійську сім’ю, й
недарма президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах назвав це
досягнення одним із найвидатніших моментів зимових Олімпійських ігор в Сочі.

Олімпійські ігри — це, безумовно, прекрасне свято величі духу, утверджен-
ня ідей миру і гуманізму, тріумф переможців, екзамен для спортсменів, тренерів,
організаторів, уболівальників, це  яскраве знайомство з культурою та традиція-
ми гостинного міста-господаря найголовнішого спортивного старту чотириріччя.

На сторінках цього посібника подано великий масив інформації і тому ви
маєте прекрасну змогу познайомитися з колоритним містом Пхьончхан, із симво-
лами, церемоніями та організацією Ігор, спортивними об’єктами, на яких висту-
патимуть найкращі спортсмени світу, історією та сьогоденням Республіки Корея.

Тож відкривайте для себе ХХІІІ зимові Олімпійські ігри разом із цією книгою
та станьте частиною масштабного спортивного дійства 2018 р.!

З повагою

Президент Національного олімпійського
комітету України,
олімпійський чемпіон Сергій Бубка
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Олімпійський спорт — феноменальне явище, яке не має аналогів у
всьому світі. Його кульмінаційною подією є об'єднання спортсменів світу
на великому спортивному святі — Олімпійських іграх.

1924 р., за рішенням Міжнародного олімпійського комітету, у
французькому містечку Шамоні було проведено змагання з зимових
видів спорту, що мали назву «Міжнародний спортивний тиждень з приво-
ду VІІІ Олімпіади». Саме вони увійшли в історію олімпійського руху як І
зимові Олімпійські ігри.

Національний олімпійський комітет України та Олімпійська акаде-
мія України продовжують добру традицію — знайомити молодь з історією
Олімпійських ігор, розвитком олімпійського руху, країнами, де проходять
найбільші спортивні змагання планети — Олімпійські ігри.

Сторінки цієї книги запрошують тебе у цікаву мандрівку до
гостинного південно#корейського міста Пхьончхана, яке вибороло право
на проведення ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 р. Ти маєш нагоду
познайомитись із символами, церемоніями та організацією Ігор, унікаль-
ними спортивними об'єктами, видами спорту, що увійшли до олімпійської
програми, історією та сьогоденням Республіки Корея та міста
Пхьончхана.

Олімпійські ігри — це не тільки високі спортивні результати, а й тор-
жество перемоги моральних цінностей: справедливості, дружби, рівності,
доброзичливості, честі.

Приєднуйся до олімпійського руху! Його ідеали та цінності варті
наслідування!

З повагою

Голова комісії з олімпійської освіти
та культури НОК України,
президент  Олімпійської академії України                Марія Булатова


