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Анотації:
Розглянуто та проаналізовано ви-
ступи українських ветеранів спорту 
на І Європейських іграх майстрів 
(Швеція, 2008 р.). відзначається, 
що загалом в сучасному україн-
ському фізкультурно-спортивному 
русі спостерігається активний роз-
виток та структуризація руху вете-
ранів фізичної культури та спорту. 
Цьому сприяє низка об’єктивних 
чинників розвитку галузі і суспільно-
політичного та соціального розви-
тку України. Наголошено, що євро-
пейська спортивна громадськість 
упродовж багатьох років йде шля-
хом всебічного залучення грома-
дян старшого та похилого віку до 
рухової активності, масового спор-
ту та здорового способу життя. 

Татарчук И.П. Анализ выступления укра-
инских ветеранов спорта на I Европей-
ских играх мастеров (Швеция, 2008 р.). 
Рассмотрены и проанализированы высту-
пления украинских ветеранов спорта на I 
Европейских играх мастеров (Швеция, 2008 
г.). Отмечается, что в целом в современном 
украинском физкультурно-спортивном дви-
жении наблюдается активное развитие и 
структуризация движения ветеранов физиче-
ской культуры и спорта. Этому способствует 
ряд объективных факторов развития отрасли 
и общественно-политического и социального 
развития Украины. Отмечено, что европей-
ская спортивная общественность на протя-
жении многих лет идет путем всестороннего 
привлечения граждан старшего и преклон-
ных лет к двигательной активности, массово-
му спорту и здоровому образу жизни. 

Tatarchuk I.P. Analysis of appearance 
of the Ukrainian veterans of sport 
on the I European games of masters 
(Sweden, 2008). Considered and 
analysed appearances of the Ukrainian 
veterans of sport on the I European 
games of masters (Sweden, 2008). 
It is marked that in modern Ukrainian 
athletic-sporting motion there is active 
development and structuring of motion of 
veterans of physical culture and sport. The 
row of objective factors of development 
of industry is instrumental in it, social 
and political and social development 
of Ukraine. It is marked that European 
sporting public during many years goes 
by the comprehensive bringing in of 
citizens senior and advanced age to 
motive activity, mass sport and healthy 
way of life. 
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Вступ. 1

В сучасному українському фізкультурно-спортивному 
русі спостерігається активний розвиток та структуризація 
руху ветеранів фізичної культури та спорту. Цьому 
сприяє низка об’єктивних чинників розвитку як власне 
галузі фізичної культури та спорту, так і суспільно-
політичного та соціального розвитку України. Чимраз 
помітними є виступи українських спортсменів-ветеранів 
на міжнародній спортивній арені.

Починаючи з 1994 року ветерани спорту України 
є постійними учасниками Всесвітніх ігор майстрів, 
чемпіонатів світу та Європи. Станом на 2010 рік, 
згідно інформаційної довідки Ради ветеранів фізичної 
культури і спорту щорічно 700-800 провідних 
спортсменів-ветеранів беруть участь у міжнародних 
змаганнях, де здобувають чимало нагород (таб. 1). 

Зважаючи на значну кількість спортивних змагань 
як на внутрішній так і на міжнародній арені, неабиякі 
досягнення окремих ветеранів українського спорту та 
в окремих видах ветеранського спорту, у вітчизняній 
науково-методичній літературі бракує відповідного 
наукового супроводу розвитку руху ветеранів спорту 
та його різних аспектів. Відзначимо тільки поодинокі 
праці В.Олешка зі співавт. 2008 р., [3], Т. Казанкиної 
[4], В.Сагітової 2006р., [5], В. Крупського 2003., [6] та 
ін., які торкаються окремих наукових проблем розви-
тку руху ветеранів спорту. При цьому майже не дослі-
джуються загальні питання ролі та місця руху ветера-
нів спорту в історії та теорії вітчизняної науки в галузі 
фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В даній роботі ми поставили собі за мету розгля-

нути виступи українських ветеранів спорту на між-
народній спортивній арені, й, зокрема, на І Європей-
ських іграх майстрів (Швеція, 2008 рік).

Завдання дослідження. Визначити особливості ор-
ганізації та проведення Європейських ігор майстрів та 
проаналізувати участь в них ветеранів спорту України. 
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Методи дослідження. Аналіз літературних джерел; 
статистичної інформації, аналіз нормативно-правових 
документів, матеріалів спортивної періодики та між-
народної інформаційної мережі Internet; методи тео-
ретичної інтерпретації; історико-логічний метод.

Результати дослідження. 
Формування руху ветеранів фізичної культури і 

спорту зумовлене важливим соціальним чинником, 
пов’язаним з турботою про підтримку та збереження 
фізичного стану здоров’я колишніх спортсменів, 
аматорів і професіоналів, а також усіх осіб середнього 
та старшого віку, залученням їх до будь-яких фізичних 
вправ та занять масовим спортом [1, 2]. 

З метою вирішення саме таких питань у багатьох 
країнах Європи за ініціативи спортивних організацій 
розпочався активний процес розвитку спорту ветеранів 
(майстрів), який з часом поширився у багатьох країнах 
світу та сформувався в єдину міжнародну систему 
проведення чемпіонатів, Кубків світу та Європи з 
різних видів спорту та Всесвітніх ігор майстрів. 

Цей процес невпинно прогресує, кількість змагань 
серед ветеранів з кожним роком зростає, постійно 
збільшується кількість учасників таких змагань. 
Зокрема, Європейські ігри майстрів, які незважаючи 
на те, що вперше відбулися у 2008 році, зібрали 
велику кількість учасників та за рівнем спортивних 
результатів посіли належне місце в змагальній 
діяльності ветеранів спорту багатьох країн.

Зауважимо, що серед основних принципів, які 
пропагуються організаторами Європейських ігор 
майстрів є такі:

поширення філософії “спорт для життя” і “спорт • 
для всіх”;
підвищення мотивації дорослого населення щодо • 
участі в спорті задля зміцнення здоров’я;
створення  можливості щодо участі у комплексних • 
спортивних змаганнях із багатьох дисциплін у бага-
тонаціональному середовищі;
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Кількість медалей, здобутих українськими ветеранами спорту на Чемпіонатах світу та Європи (2007-2009 р.)

рік Кількість медалей Всього
золоті срібні бронзові

2007 37 35 44 117
2008 34 15 16 65
2009 22 16 18 56
2010 29 45 21 95

Таблиця 2
Результати участі ветеранів спорту України на перших Європейських спортивних іграх майстрів  

(29 серпня – 7 вересня 2008 року, м. Мальме, Швеція)

№ Вид спорту Кількість учасників  
з України

медалі Всьогозолоті срібні бронзові
1 Легка атлетика 17 16 14 3 33
2 Настільний теніс 5 - 1 1 2
3 Спортивне орієнтування 40 2 6 5 13
4 Футбол Три команди різних 

вікових груп, 60 осіб 2 1 1 4
5 Волейбол (чол.) Одна команда,8 осіб 2 - - 2
6 Гандбол (чол.) 17 - 1 -
7 Гандбол (жін.) 9 - - -
8 Фехтування 1 - 1 - 1
9 Греко-римська боротьба 19 7 7 1 15
10 Вільна боротьба 13 5 6 2 13
11 Регбі 30 - 1 - 1

Всього 219 34 38 13 85

заохочення людей старшого віку з усієї Європи бра-• 
ти участь у спортивних змаганнях, незважаючи на 
їх стать, расу, релігійні переконання чи спортивні 
досягнення;
встановлення зразка для молоді Європи в тому, що • 
спортивні змагання можуть продовжуватися впро-
довж усього життя людини.

Як зазначається на сайтах: 
www.lignano2011.it/index/homepage/L’evento/• 
EMG:la sua storia
htt/en.wikipedia.org/wiki/European Masters Games• 

Перші Європейські ігри ветеранів спорту, (European 
Masters Games 2008) відбулися у місті Мальма (Шве-
ція) з 29 серпня по 7 вересня 2008 року й зібрали по-
над 3500 спортсменів з 32 країн, чоловіків та жінок 
віком від 35 років які змагалися з 17 видів спорту. 

Такі Євроігри проводяться під егідою Міжнарод-
ної асоціації ігор майстрів  (IMGA), що є визнаною 
Міжнародним олімпійським комітетом, і яка наділила 
правом Європейську асоціацію майстрів (EMSA) ви-
ступити організатором ігор серед ветеранів в Європі. 

Учасниками ігор майстрів зазвичай є колишні чем-
піони Олімпійських ігор, світу, Європи, представники 
національних команд, клубні атлети та спортсмени 
різного соціального рівня. Такі терміни як «ветеран», 
«майстер» зазвичай використовуються до зрілих атле-
тів. Майстри – це ті учасники змагань, які змагаються 
відповідно до правил, встановлених Міжнародними 
федераціями з видів спорту, у вікових групах. Більшість 
Ігор майстрів організовуються за віковими категоріями 
з інтервалом 5 або 10 років. Такі змагання є індивіду-
альними, а не командними. На таких змагання відсутні 
попередня кваліфікація, або інші критерії відбору для 
участі. Єдиною вимогою участі в змаганнях є мінімаль-
ний вік – 30 років і старші на момент початку змагань.

Як зазначається в бюлетні “Спорт ветеранів Украї-
ни” (2008 р.) на перших Європейський іграх майстрів 

Україну представляли 219 провідних ветеранів спор-
ту у 10 видах програми. В напруженій спортивній бо-
ротьбі українські спортсмени-ветерани на цих Євроі-
грах вибороли 85 медалей, у тому числі 34 золотих, 38 
срібних та 13 бронзових (таб. 2). 

Необхідно відзначити успішний виступ на євро-
пейських змаганнях ветеранів спорту України з легкої 
атлетики, котрі у складі 17 спортсменів вибороли 16 
золотих, 14 срібних та 3 бронзові медалей [7].

Володаркою 5 золотих медалей стала киянка Тетя-
на Крепкіна (вікова група 40−45 років). 2 золоті та 1 
срібну медаль завоювала Тетяна Кривохижа із м. Суми 
(вікова група 50−55 років), по 2 золоті медалі вибороли 
Валентина Загальська з м. Києва (вікова група 40−45 
років) та Євген Ткаченко з м. Дніпропетровська (вікова 
група 35−40 років). У змаганнях зі стрибків у висоту 
Анатолій Ільїн з м. Миколаєва здобув золоту медаль у 
віковій групі 60−65 років, дві срібні медалі завоювала 
найстарша легкоатлетка України Олена Чуб з м. Брова-
ри Київської області (вікова група 80−85 роки) .

Срібні медалі у своїх вікових групах завоювали та-
кож Віктор Соловйов, Емілія Жадан та Тетяна Криво-
хижа у змаганнях жінок з бігу на 5 000 м, Алла Ковпак 
з бігу на 400 м (жінки) та Чуб Олена – у змаганнях зі 
спортивної ходьби на 10 км.

Успішно виступили українські ветерани спорту 
на перших таких європейських змаганнях з греко-
римської боротьби (7 золотих, 7 срібних та 1 бронзова 
медалі) та вільної боротьби (5 золотих, 6 срібних та 2 
бронзові медалі).

У віковій групі (45−50 років) (в.к. 63 кг) Михайло 
Нилипюк виборов золоту медаль. Срібні медалі − у 
Анатолія Павлюка (в.к. 63 кг), Сослана Адирхаєва 
(в.к. 76 кг) та Сергія Покатила (в.к. 130 кг).

У віковій групі (40−45 років) срібні медалі для Укра-
їни вибороли Іван Кашицький у (в.к. 58 кг), Микола Жи-
товоз (в.к. 63 кг) та Данієлян Каджик (в.к. 85 кг) [7]. 
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У віковій групі (55−60 років) у категорії до 63 кг 

золоту медаль виборов Володимир Зубченко, (в.к.  69 
кг) – Микола Чученко та у категорії (в.к. 130 кг) – Іван 
Корець. Срібна медаль − у Петра Антончука у катего-
рії (в.к. 97 кг), бронзова медаль у Віктора Смірнова у 
категорії (в.к. 85 кг).

У легкоатлетичних змаганнях зі штовхання ядра 
Анатолій Стеценко (м. Черкаси) у віковій групі (50−55 
років) завоював золоту медаль, а Борис Ковальський 
(м. Київ) у віковій групі (60−65 років) здобув срібну ме-
даль. Ще дві золоті медалі здобули українські команди 
з волейболу, одну з них − у абсолютній першості. 

Чемпіонами перших Євроігор в ігрових видах 
спорту стали футбольна команда з Харкова (вікова 
група 45−50), футбольний клуб «Решельє» з м. Оде-
си (вікова група 35−40 років), та волейбольна команда 
«Фуршет» вікова група (35−40 років) [7]. 

Високих спортивних результатів домоглися ве-
терани зі спортивного орієнтування. У цьому виді 
спортивної програми взяли участь 250 спортсменів з 
12 країн Європи. Українські спортсмени завоювали 2 
золоті, 6 срібних та 5 бронзових медалей.

1 срібну та 1 бронзову медаль вибороли на Євроі-
грах українські ветерани спорту з настільного тенісу 
та 1 срібну медаль з фехтування (шпага).

На сайті Міністерства у справах сім’ї, молоді і 
спорту зазначено, що вагомий внесок в успішний ви-
ступ ветеранів спорту України на І Євроіграх внесли: 
Асоціація ветеранів легкої атлетики України (33 ме-
далі), Федерація греко-римської боротьби України (15 
медалей), Асоціація спортивної боротьби України (13 
медалей), Федерація спортивного орієнтування Украї-
ни (13 медалей), Асоціація ветеранів футболу України 
(4 медалі), Асоціація ветеранів волейболу України (2 
медалі), Асоціація ветеранів настільного тенісу Украї-
ни (2 медалі), Федерація гандболу України (1 медаль) 
та Асоціація ветеранів регбі України (1 медаль) .

Доцільно зазначити, що у 2008 році завдяки фі-
нансовій та організаційній підтримці Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та спорту, сприянню 
Національного Олімпійського Комітету України, Ради 
ветеранів фізичної культури і спорту було вперше 
здійснено організовану підготовку та виїзд команд ве-
теранів спорту України на змагання такого високого 
міжнародного рівня .

Під час перебування на змаганнях у Швеції пред-
ставники офіційної української спортивної делегації 
та провідних ветеранів фізичної культури та спорту 
України провели ділову конструктивну зустріч із ви-
конавчим директором Міжнародної асоціації ігор 
майстрів (IMGA) Дженсом Холмом та іншими органі-
заторами Євроігор, щодо подальшого співробітництва 
ветеранів спорту України з IMGA. Містер Дженс за-
цікавився розвитком спорту ветеранів України та ви-
явив бажання бути присутнім на фінальних змаганнях 
Всеукраїнських ігор ветеранів спорту.

Згідно Рішення №5 (від 22 жовтня 2008 року) Ви-
конкому Ради ветеранів фізичної культури і спорту 
виступ ветеранів спорту України на І Європейських 
іграх у Швеції (2008р.) визнали успішним.

Висновки: 
Організація та проведення Євроігор у Швеції свідчать 

про те, що європейська спортивна громадськість упро-
довж багатьох років йде шляхом всебічного залучення 
громадян старшого та похилого віку до рухової активнос-
ті, масового спорту та здорового способу життя.

Успішний виступ ветеранів спорту України на пер-
ших Європейських іграх майстрів – це нова сторінка 
в історії розвитку українського руху ветеранів спорту, 
приклад збереження та примноження спортивної слави 
незалежної України на міжнародній спортивній арені.
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