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Національна академія педагогічних наук України
Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського

Володар Олімпійських кілець
(до 160-ти річчя від дня народження П'єра де Кубертена – історика, педагога, 

засновника сучасних Олімпійських ігор)
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П'єр де Фреді барон де Кубертен (1 січня
1863 – 2 вересня 1937) – французький
спортивний і суспільний діяч, історик, педагог,
літератор. Після закінчення коледжу виявив
характер і замість знаменитої військової академії
Сен-Сір вступив на філософський факультет
Сорбонни, де захопився вивченням історії, а
також педагогіки, зокрема фізичним вихованням.
Активно займався боксом, фехтуванням,
веслуванням, верховою їздою.

Вивчаючи життя і культуру Давньої
Греції, поступово дійшов висновку,
що спорт потрібно повернути в
систему виховання, адже саме спорт
робив древніх греків фізично
розвинутими і витривалими. Ініціатор
організації сучасних Олімпійських
ігор (1896 р.), з того часу вони
проводяться постійно.



П’єр де Кубертен – засновник 
сучасних Олімпійських ігор

У 1894 р. в Парижі барон П’єр
де Кубертен на міжнародному
Атлетичному Конгресі, який
згодом став Першим
Олімпійським Конгресом,
оголосив склад першого в історії
Міжнародного Олімпійського
комітету (МОК), до якого було
включено вісім осіб.

Під № 4 був наш земляк Олексій Бутовський, який народився на Полтавщині. Під
№ 1 був грек з одеським корінням Бікелас, під № 2 — француз Калло, під № 3 — сам
«батько» сучасних Олімпіад француз де Кубертен.

П'єр де Кубертен перебував на посаді президента МОК до 1925 року, за винятком
чотирьох років Першої світової війни, а потім до кінця свого життя був Почесним
президентом МОК.

Кубертен, Вікелас та Бутовський (сидять), 1896 рік



«На Олімпіаді головне – не перемога, а
участь» – слова П’єра де Кубертена, які він
промовив під час Олімпійських ігор в Лондоні
1908 року, стали олімпійським гаслом.

У 1913 р. ним була розроблена олімпійська
емблема з п'яти переплетених кілець різного
кольору, що символізують п'ять континентів.

Перша Олімпіада пройшла в Афінах
у 1896 році. Саме Кубертен вирішив, що
на Олімпійських іграх ніколи не можна
призначати грошові призи, а можна
вручати тільки почесні нагороди.

«Олімпізм є філософією 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, що базується на радощах, здобутих через
зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних
етичних принципів»

Концепція олімпізму П’єра де Кубертена



Медаль П'єра де Кубертена (відома як Медаль істинного духу спорту) –
особлива відзнака Міжнародного олімпійського комітету, одна з найпочесніших
нагород, якої може бути удостоєний учасник Олімпійських ігор. Названа на
честь першого та почесного президента МОКу за внесок у розвиток
міжнародного олімпійського спорту.

Медаль заснована у 1964 році та вручається за видатні прояви спортивного
олімпійського духу. На сьогодні почесної нагороди удостоєно 17 осіб.



Були написані ним і кілька
підручників – «Франція з 1814 р.»
(1900), «Освіта юних у XX в.»
(1913), «Нариси з спортивної
психології» (1913), «Спортивна
педагогіка» (1919), «Всесвітня
історія» (4 томи, 1926),
«Олімпійські мемуари» (1909,
1931).

З 1901 по 1914 р. він видавав
щомісячний журнал «Рев’ю
олімпік».

На думку американського дослідника Дж. Лукаса, автора книги «Сучасні
Олімпійські ігри» (1980), якщо все написане Кубертеном об'єднати, то буде твір
з 25 томів. Він писав на різні теми, починаючи від спортивної історії, соціології і
філософії, кінчаючи археологією та політикою. Найбільш продуктивними були
1900–1914 р., коли були видані його роботи з аналізу Олімпійських ігор,
«Психологія спорту», «Нові форми фізичного виховання», «Французьке
утворення», «Шекспір і Віктор Гюго», «Оголення і спорт», «Модель
університету», «Коментарі з давньогрецького спорту», «Чому я відродив
Олімпійські ігри» тощо.



Кубертен, П де. Ода спорту = Ode au sport = Ode an den
sport = Ode to sport / Пьер де Кубертен ; сост. М. Д.
Батуринская ; худож. О. И. Айзман. – Москва :
Физкультура и спорт, 1987. – 125 с.

Кубертен, П. де. Олімпійські мемуари / П'єр де Кубертен ; [відп. ред.
Валентин Петровський]. – Київ : Олімпійська література, [1997]. –
178, [1] с.

Coubertin, P. de. Olympism : Selected Writings / Pierre de Coubertin ;
ed. Nobert Muller ; pref. Juan Antonio Samaranch. – [S. I.] : International
Olympic Committee, 1994 – 826 p.
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Олімпізм: Вибрані твори.



Coubertin, P. de. Essais de psychologie sportive / Pierre de
Coubertin ; introduc. de Roger Dépagniat. – Lausanne : Payot &
cie, 1913 – 264 p.
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Есе зі спортивної
психології.

Coubertin, P. de. La gymnastique utilitaire : sauvetage, défense,
locomotion / Pierre de Coubertin. – Paris : Fèlix Alcan, 1905. – 187 p. –
(L'éducation des adolescents au XXe siècle. I. L'éducation physique). –
Режим доступу: https://archive.org/details/BIUSante_79935/mode/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Корисна гімнастика: порятунок,
захист, пересування.

Coubertin, P. de. Mémoires Olympiques / Pierre de Coubertin. –
Lausanne : Bureau international de pédagogie sportive, 1931. – 218 p. –
Режим доступу:
https://archive.org/details/MemoiresOlympiques/mode/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Олімпійські спогади.

https://archive.org/details/BIUSante_79935/mode/2up
https://archive.org/details/MemoiresOlympiques/mode/2up


Coubertin, P. de. Olympic Games: Stockholm 1912 (June 19th-July
22nd) / Pierre de Coubertin. – Stockholm : Centraltryckeriet, 1912 –
56 p. – Режим доступу: https://archive.org/details/b28131307
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Олімпійські ігри: Стокгольм
1912 (19 червня–22 липня).

Kristy D. Coubertin's Olympics : How the Games Began / Davida Kristy. –
Minneapolis : Lerner Publications Co, 1995. – 136 p. – Режим доступу:
https://archive.org/details/coubertinsolympi00kris/mode/2up
Переклад назви: Крісті Д. Олімпіада Кубертена: як починалися Ігри.

Вільчковський, Е. С. П'єр де Кубертен – засновник сучасних
Олімпійських ігор, визначний діяч фізичної культури і спорту :
до 150-ї річниці від дня народження / Е. С. Вільчковський, А. Е.
Вільчковська, В. Р. Пасічник // Фізичне виховання в сучасній
школі. – 2013. – № 3. – С. 25–29.

https://archive.org/details/b28131307
https://archive.org/details/coubertinsolympi00kris/mode/2up


Видатні люди та події січня. [П'єр де Фреді барон де
Кубертен]: ініціатор організації сучасних Олімпійських ігор //
Фізичне виховання в школах України. – 2011. – № 1. – С. 4.

Платонов, В. Другий Президент МОК П'єр Кубертен (1863–
1937) / В. Платонов // Олімпійська арена. – 2007. – № 3. –
С. 47-51.

Суник, А. Пьер де Кубертен – основатель современных
олимпийских игр / А. Суник // Фізична активність, здоров'я і
спорт. – 2015. – № 1. – С. 73–100.



Coubertin, P. de. La chronique de France / Pierre de Coubertin. – Paris :
A. Lanier, 1904, – 248 p. – Режим доступу:
https://archive.org/details/lachroniquedefr03coubgoog/page/n7/mode/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Хроніка Франції.

П’єр де Кубертен – історик

Coubertin, P. de. L'évolution française sous la troisième république / Pierre de
Coubertin. – Paris : Librairie Plon, 1896, – 428 p. – Режим доступу:
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Coubertin_-
_L_Evolution_Francaise_sous_la_Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique,_189
6.djvu
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Еволюція Франції під час Третьої
республіки.

Coubertin, P. de. L’avenir de l’Europe / par le Baron Pierre de Coubertin. –
Bruxelles : Imprimerie Deverver-Dewever, 1900, – 56 p. – Режим доступу:
https://archive.org/details/LAvenirDeLEurope/page/n3/mode/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Майбутнє Європи.

https://archive.org/details/lachroniquedefr03coubgoog/page/n7/mode/2up
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Coubertin_-_L_Evolution_Francaise_sous_la_Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique,_1896.djvu
https://archive.org/details/LAvenirDeLEurope/page/n3/mode/2up


Coubertin, P. de. France Since 1814 / par le Baron Pierre de
Coubertin. – London : Chapman and Hall, 1900. – 304 p. –
Режим доступу:
https://archive.org/details/francesince00coubgoog/page/n6/m
ode/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Франція з 1814 р.

Coubertin, P. de. Pages d’histoire contemporaine / Pierre de
Coubertin. – Michigan : University of Michigan Library, 1909. – 332
p.
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Сторінки сучасної історії.

Coubertin, P. de. Souvenirs d'Amerique et de Grece / par Pierre de
Coubertin. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1897. – 192 p. – Режим
доступу:
https://archive.org/details/bub_gal_ark_12148_bpt6k54273904/page/n3/mo
de/2up\
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Спогади про Америку та Грецію.

https://archive.org/details/francesince00coubgoog/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gal_ark_12148_bpt6k54273904/page/n3/mode/2up/


Кубертен також доклав
чимало зусиль для створення
Універсального педагогічного
союзу, організованого в 1925
році та Міжнародного бюро
спортивної психології. Одним з
результатів їхньої діяльності
стала створена в 1930 році
«Хартія спортивних реформ».

П’єр де Кубертен присвятив своє життя спортивній педагогіці. Її
мета – фізичний і духовний розвиток і виховання молоді через заняття
спортом. Він вважав, що новий предмет допоможе зміцнити, зробити
більш сильною і життєстійкою націю, молодь.

Свої реформаторські погляди на систему освіти він виклав у двох
книгах, що вийшли наприкінці 1880-х рр.: «Виховання в Англії» і
«Англійське виховання у Франції».

П’єр де Кубертен – педагог



Філософсько-педагогічна ідея олімпізму полягає в тому, щоб,
спираючись на переваги спортивно-ігрового методу виховання,
забезпечити вільний і всебічний розумовий, культурний і фізичний
розвиток особистості, зв’язати заняття спортом з діяльністю в інших
сферах громадського життя. В основі цієї ідеї лежить прагнення
людини до особистої досконалості, до максимально доступного
розвитку своїх здібностей, до рекордних досягнень.



Coubertin, P. de. Notes sur l'éducation publique / Pierre de Coubertin. –
Paris : Librairie Hachette et Cie, 1901. – 340 p. – Режим доступу:
https://archive.org/details/notessurlducati00coubgoog/page/n9/mode/2up

Переклад назви: П'єр де Кубертен. Записки про народну освіту.

Coubertin, P. de. L'education anglaise en France / Pierre de
Coubertin ; avec une pref. de Jules Simon. – Paris : Librairie
Hachette et Cie, 1889. – 234 p. – Режим доступу:
https://archive.org/details/leducationangla00coubgoog/page/n9/mo
de/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Англійське виховання у
Франції.

Coubertin, P. de. L'éducation en Angleterre: collèges et universités /
Pierre de Coubertin. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1888. – 352 p. –
Режим доступу:
https://archive.org/details/lducationenangl00coubgoog/page/n11/mode/2up
Переклад назви: П'єр де Кубертен. Виховання в Англії: коледжі та
університети.

https://archive.org/details/notessurlducati00coubgoog/page/n9/mode/2up
https://archive.org/details/leducationangla00coubgoog/page/n9/mode/2up
https://archive.org/details/lducationenangl00coubgoog/page/n11/mode/2up


Boulogne, Y. P. La vie et l'œuvre pédagogique de Pierre de Coubertin,
1863–1937 / Yves Pierre Boulogne. – Paris : Lemeac, 1975. – 482 p.
Переклад назви: Булонь, І. П. Життя та педагогічні твори П'єра де
Кубертена.

Вільчковський, Е. П'єр де Кубертен -
педагог, просвітник і визначний діяч культури: (до 70-ї річниці

смерті) / Е. Вільчковський, А. Вільчковська,
В. Пасічник // Спортивний вісник Придністров’я. – 2007. – № 2/3. – С.
90-94.



Ладика, П. І. Ідеї П'єра де Кубертена та їх сучасне значення / П. І.
Ладика // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле
та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного
семінару приуроченого 25 річниці створення НОК України / ТНПУ
ім. В. Гнатюка ; [за ред. А. В. Огнистого]. – Тернопіль : [ТАЙП],
2015. – С. 87–89.

Ларіонова, О. В. За сімома печатками : [П'єр де
Кубертен : виховний захід] / О. В. Ларіонова //
Позакласний час. – 2013. – № 15/16. – С. 7–11.

Єрмолова, В. М. 10 уроків із П'єром де Кубертеном / В. М.
Єрмолова // Фізичне виховання в рідний школі. – 2016. – № 5. –
С. 37–39.



П’єр де Кубертен як президент МОК. –
https://osvita.ua/vnz/reports/biograf/24091/

П'єр де Кубертен. –
https://calendate.com.ua/person/2

П'єр де Кубертен – засновник сучасних олімпійських ігор. –
https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/256

10 фактів про П'єра де Кубертена. –
https://sport.segodnya.ua/ua/sport/others/druzhil-s-ukraincem-i-zaveshchal-
serdce-olimpii-10-faktov-ob-otce-sovremennyh-olimpiyskih-igr-1498588.html

Володар Олімпійських кілець. П’єр де Кубертен :
презентація. – https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
volodar-olimpijskih-kilec-per-de-kuberten-5-11-klasi-osnovi-
olimpijskih-znan-404384.html

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти Ліцей № 142 ім. 
П’єра де Кубертена Дніпровської 
міської ради
https://school142.dnepredu.com/uk/site/per-
de-kuberten.html

https://osvita.ua/vnz/reports/biograf/24091/
https://calendate.com.ua/person/2
https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/256
https://sport.segodnya.ua/ua/sport/others/druzhil-s-ukraincem-i-zaveshchal-serdce-olimpii-10-faktov-ob-otce-sovremennyh-olimpiyskih-igr-1498588.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-volodar-olimpijskih-kilec-per-de-kuberten-5-11-klasi-osnovi-olimpijskih-znan-404384.html
https://school142.dnepredu.com/uk/site/per-de-kuberten.html


Ушанування пам’яті 
барона П’єра де Кубертена

Помер П'єр де Кубертен 2 вересня 1937 року в
Женеві й був похований у Лозанні, де міститься
штаб-квартира МОК. За заповітом, його серце було
поховане окремо, в монументі біля руїн
стародавньої Олімпії.

Пам'ятник барону П'єру де Кубертену 
(Атланта, США)



Пам'ятник П'єру де Кубертену в 
Лозанні, Швейцарія Погруддя П’єра де Кубертена в

Баден-Бадені



П’єр де Кубертен у філателії та нумізматиці





Телефони:
380 (44) 583-06-31 
(приймальня)

380 (44) 467-22-14 
(реєстрація)

380 (44) 239-11-09 
(методичний відділ)

E-mail:
dnpb@i.ua (для офіційних звернень)

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)

fond.dnpb@ukr.net (послуги для 
віддаленого користувача)

metodist08@i.ua (методичний супровід)

Адреса:
вул. М. Берлинського, 9
Київ, 04060
Україна

Виставку підготувала Дроншкевич О. В. –
головний бібліотекар відділу зберігання
фонду та обслуговування користувачів
(завідувач – Бондарчук О. Б.)

Використано матеріали з фонду
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та
інтернет-ресурси
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