
Книги від Національного Олімпійського Комітету України 

Донбаська державна машинобудівна 

академія завжди була відома своїми 

спортсменами. А з цього навчального року в 

академії відкрито нову спеціальність – 

«Фізичне виховання і спорт». Сьогодні 

майбутні тренери з різних видів спорту 

навчаються в академії. Деякі з них вже зараз 

мають великі спортивні досягнення. 

 Нещодавно до нашого вишу завітали 

представники відділення Національного олімпійського комітету в Донецькій області: 

Дмитро Подопригора і Карина Ваноян, які зазначили, що метою відділення НОК є 

популяризація Олімпійських ігор серед молоді, інформування та залучення 

перспективних спортсменів області до цього виду спортивних змагань, 

співробітництво з усіма видами спорту. Вони урочисто передали викладачам і 

студентам літературу енциклопедичного характеру, яка популяризує олімпійський рух, 

й унікальну профільну літературу, яка допоможе, як зазначив завідувач кафедри 

фізичного виховання ДДМА Олег Олійник, викладачам більш глибоко викладати, а 

студентам вивчати свою спеціальність. Для більшої доступності  та ширшої 

популяризації нових книг було прийнято рішення передати літературу до бібліотеки, за 

що науково-технічна бібліотека щиро вдячна ректорату та керівництву кафедри. 

До вашої уваги  

віртуальна виставка 

літератури, яку було видано 

Національним олімпійським 

комітетом України й 

надруковано у видавництві 

«Олімпійська література».  

Книги забезпечені 

яскравими ілюстраціями, 

фотодокументами, теоретична частина має енциклопедичний характер. 

Гарного Вам читання та великих спортивних і навчальних успіхів! 

 



Булатова М.М. Олімпійська спадщина 

України. Художній альбом. Кн. 1. - К. : 

Олімпійська література, 2016. - 128 с.  
  Кільк. прим.:  2  (Абонемент науковий - 1, чит. зал 

навч. літ. - 1) 

Перша книга із серії "Олімпійська спадщина 

України" знайомить з досягненнями українських 

атлетів на Олімпійських іграх, починаючи з 1952 

р. Видання пропонує екскурс в історію 

становлення олімпійських видів спорту через 

огранічне поєднання тексту і творів мистецтва. 

Кожен вид спорту представлено окремо, їх назви 

розташовано за алфавітом. В першій книзі 

розповідається про такі види спорту: баскетбол, 

бокс, греко-римська боротьба, важка атлетика, 

велосипедний спорт, академічне веслування, 

(також на байдарках та каное), вітрильний 

спорт, водне поло, волейбол, спортивна й 

художня гімнастика, дзюдо. Окрім всесвітньої 

історії того чи іншого виду спорту надано 

відомості про розвиток його в Україні, перелік 

досягнень, фото олімпійських призерів. Для 

фахівців галузі фізичного виховання і спорту, 

освіти, а також широкого загалу читачів, які 

цікавляться історією олімпійського спорту. 

 

Булатова М.М. Олімпійська спадщина 

України. Художній альбом. Кн. 2. - К. : 

Олімпійська література, 2017. - 144 с.  
Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

Друга книга із серії "Олімпійська спадщина 

України" продовжує знайомити з досягненнями 

українських атлетів на Олімпійських іграх, 

починаючи з 1952 р. Книга пропонує екскурс в 

історію становлення олімпійських видів спорту 

через органічне поєднання тексту і творів 

мистецтва. Кожен вид спорту представлено 

окремо, їх назви розташовано за алфавітом. В 

цьому томі надано відомості за такими видами 

спорту: біатлон, гандбол, кінний спорт, легка 

атлетика, лижні гонки, плавання, стибки на 

батуті, стрибки у воду, кульова й стендова 

стрільба, стрільба з лука, п'ятиборство, 

фехтування, фігурне катання на ковзанах, 

футбол, хокей на льоду. За 65 років участі 

України в Олімпійських іграх набуто безцінний 

багаж досвіду та знань, імена багатьох 

українських спортсменів - це гордість не лише 

нашої країни, а й усього світу.  Для фахівців 

галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а 

також широкого загалу читачів, які цікавляться 

історією олімпійського спорту. 



     Менеджмент подготовки спорт-

сменов к Олимпийским играм / С. Н. 

Бубка, М. М. Булатова, Т. К. Есентаев и др. 

; под ред. С. Н. Бубки, В. Н. Платонова. – 

К. : Олимпийская литература, 2017. – 480 с. 
Кільк. прим.  –  1(Абонемент науковий – 1) 

 

У книзі піддані всебічному аналізу 

проблеми стратегічного і функціонального 

менеджменту підготовки національних 

команд та спортсменів до Олімпійських ігор. 

Розглянуто історію і сучасний стан систем 

олімпійської підготовки в країнах з найбільш 

розвиненим рівнем спорту, проаналізовано 

чинники, що визначають загальнокомандний 

успіх на Олімпійських іграх, в тому числі 

спортивне законодавство, програмно-

нормативні основи, питання кадрового, 

матеріально-технічного, спортивно-

методичного, наукового та медичного 

характеру. 

Для широкого кола фахівців спорту 

вищих досягнень та олімпійської підготовки. 

 

 
 

     Булатова М. М. Боротьба. 

Енциклопедія в запитаннях і відповідях : 

навч. вид. / М. М. Булатова. – К. : 

Олімпійська література, 2017. – 576 с. – 

(Енциклопедії олімпійських видів спорту). 
Кільк. прим.  1  (Чит. зал – 1) 

 
У книзі розповідається про виникнення 

олімпійського виду спорту – боротьби. 

Представлено широкий довідковий матеріал про 

місце боротьби у системі виховання та у 

програмах Олімпійських ігор Стародавньої 

Греції, інформацію про роль циркового 

мистецтва у розвитку цього виду спорту, 

видатних борців, які стояли біля колиски 

зародження і становлення спортивної боротьби.  

Примітною особливістю книги є органічне 

поєднання тексту з творами різних видів 

мистецтв, що істотно доповнює викладене і 

дозволяє поринути у час описаних подій. 

Для дітей та молоді, фахівців фізичного 

виховання, спорту та освіти, широкого загалу 

читачів, які цікавляться історією спортивної 

боротьби. 

 



     Булатова М. М. Фехтування. 

Енциклопедія в запитаннях і відповідях : 

навч. вид. / кер. проекту С. Н. Бубка. – К. : 

Олімпійська література, 2017. – 576 с. – 

(Енциклопедії олімпійських видів спорту). 
Кільк прим.  2  (Абонемент науковий – 1; 

чит. зал. – 1) 

 

Книга пропонує здійснити екскурс до часів 

зародження олімпійського виду спорту – 

фехтування – через систему запитань і 

відповідей. Представлено широкий довідковий 

матеріал про майстерність володіння холодною 

зброєю від давніх давен й до сьогодення, 

інформацію про місце фехтування у системі 

фізичного виховання та у програмах сучасних 

Олімпійських ігор, про видатних майстрів 

клинка, які стояли біля витоків становлення 

фехтування як виду спорта. Текст прикрашено 

творами мистецтва за темою, фото та 

картинами, які чудово ілюструють 

теоретичний матеріал і дозволяють поринути у 

час описаних подій. 

Для молоді, фахівців фізичного виховання, 

спорту та освіти, й для всіх читачів, які 

цікавляться історією спортивних досягнень. 

 

     Bubka S., Bulatova M. Track and 

Field. Encyclopaedia in Questions and 

Answers / S.Bubka, M. Bulatova. – Kyiv : 

Olimpijska Literature, 2015. – 536 pgs. 
Кільк. прим.  1  (Абонемент науковий – 1) 

 

Енциклопедію присвячено легкій атлетиці – 

видовищному олімпійському виду спорта, який 

має багато прихильників серед уболівальників 

всього світу. Матеріал подано у форматі 

запитань та відповідей. Книгу видано 

англійською мовою. Як і в попередніх виданнях, 

текст ілюстровано фотографіями витворів 

мистецтва спортивної тематики, картинами, 

документальними фото цікавих спортивних 

моментів та щасливих переможців Олімпійських 

ігор. 

Для студентів, викладачів, спортсменів та 

всіх, хто цікавиться історією легкої атлетики 

та володіє англійською. 

 

 

 

 



 Butovsky A. Selected Writings. – Kyiv: 

Olimpijska Literature, 2012. – 223 p. 
Кільк. прим.  2  (Абонемент науковий – 2) 

Олімпійський комітет України видав 

англійською мовою вибрані твори Олексія 

Дмитровича Бутовського, члена першого складу 

й одного із засновників МОК та сучасного 

Олімпійського руху, генерал-лейтенанта РІА, 

викладача Полтавського кадетського корпусу, 

спортивного функціонера. З 1871 р. Бутовський  

читає в військових навчальних закладах теорію 

та практику фізичної культури. На цей період 

припадають публікації його перших 

напрацювань, присвячених різним аспектам 

фізичного виховання у військах і військових 

навчальних закладах. У 1892 під час перебування 

у Франції знайомиться з бароном П'єром де 

Кубертеном, з яким у них виявились спільні 

погляди на розвиток спорту та відродження 

Олімпійських ігор. За особисті заслуги в галузі 

спорту О. Бутовський був обраний одним з 

перших 13 членів Міжнародного Олімпійського 

комітету. Після ігор видав книгу «Афіни весною 

1896 року». Загалом брав участь в шести 

Олімпійських конгресах. Олексій Дмитрович 

Бутовський своєю практичною діяльністю та 

науковими публікаціями зробив великий внесок у розвиток олімпійського руху. Залишив по собі 

понад 70 праць з фізичного виховання та його історії. 

 Книгу рекомендовано викладачам фізичної культури, науковцям та дослідникам, 

студентам, спортсменам й усім, хто цікавиться історією спорту. 
 


