
 

 

Спорт – невичерпне джерело 

життя, сили і краси. Спорт – це ціла 

наука, філософія, що не приймає ні 

алкоголю, ні тютюну. Спорт – це 

режим, що дозволяє розподілити 

раціонально свій час.  Спорт – це сила 

волі, прагнення до перемоги, 

прагнення бути кращим. Спорт – це 

ясні думки. Спорт – це краса, це 

посмішки й щастя вас і ваших 

близьких. Спорт – це спілкування. 

Спорт не тільки дає здоров'я, він 

загартовує характер і волю. Сьогодні 

здоровий спосіб життя стає все більш 

популярним у нашому суспільстві, і це 

не просто данина моді, а бажання 

людей різних поколінь зберегти 

молодість і здоров'я. 

 

               До вашої уваги ! 

          Кращі спортивні сайти 

 

 

http://www.gazeta.ru/sport.shtml 

Звіти з усіх великих спортивних 

змагань, інтерв'ю з відомими 

спортсменами, коментарі експертів. 

Висвітлення основних подій в режимі 

on-line. Історія перемог і заробіток 

спортсменів,  за лаштунками 

спортивного життя.  

 

http://www.sport-express.ru - 

СПОРТ-ЭКСПРЕС  

Найбільш популярна російська 

щоденна спортивна газета 

 

http://www.sovsport.ru– 

Спортивне інтернет-видання 

Спецвипуски «Советского 

спорта»: «Формула-1. Сезон 2011» (Всі 

траси, команди, пілоти чемпіонату 

світу), «Футбол. Премьєр-ліга 2011» 

(Календар сезону. Склад усіх клубів) 

 

http://ua.championat.com 

Новини російських та 

міжнародних змагань з футболу і 

хокею. Таблиця і календар ігор. ТВ-

програма. Онлайн-ігри... 

 

http://www.livetv.ru/ 

LiveTV / інтернет телебачення. 

Прямі спортивні трансляції.  

 

http://www.ua.uefa.com– 

Офіційний україномовний сайт УЄФА  

Ліга Чемпіонів, Ліга Європи: 

розклад ігор, звіти, турнірні таблиці, 

статистика. Тематичні статті. 

Фотогалереї. 

 

http://www.olympic.org  – 

Олімпійський рух 

Галерея рекордів і результатів. 

Списки видатних спортсменів. Історія 

літніх і зимових олімпіад з 1896 року. 

Новини олімпійського руху. 

Фотогалерея. Тематичні статті.  

Англійською мовою.  

 

http://www.sport.ua  – Новини 

українського спорту 

Футбол, хокей, теніс, бокс, 

Формула-1, баскетбол та ін. види 

спорту. Новини, інтерв'ю. Текстові 

трансляції. Форум. Спортивна 

барахолка. Спортивна фотогалерея та 

ін. 

 

http://www.noc-ukr.org/ua/sport– 

Нацiональний олiмпiйський комiтет 

України 

Новини НОК (новини з регіонів; 

фотогалерея; відео і аудіо). Офіційні 

документи. Олімпійські ігри. 

Олімпійська бібліотека. Фотогалерея. 

Спортивні сайти (сайти регіональних 

осередків НОК, сайти федерацій з 

олімпійських видів спорту, сайти 

спортивних журналів – «Олімпійська 

арена», «Хокей без кордонів»), 

любительські сайти. Українською та 

англійською мовами.  

 

http://www.sport.bigmir.net –  

Новини спорту 
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Український спортивний 

аналітичний сервер. Останні новини зі 

світу спорту: європейські чемпіонати 

по футболу, єврокубки, європейський 

баскетбол, НБА, європейский хокей, 

НХЛ. Оновлюється щоденно. 

 

http://www.paralimpic.org.ua– 

Національний комітет спорту інвалідів 

України 

Новини, події, статті, пошук. 

Спорт інвалідів України. Факти з 

історії спорту. Наші спортивні об’єкти. 

Законодавство. 

 

http://www.sport.ukrinform.ua –  

Спорт Укрінформ    

Новини спорту. Коментарі, 

особистості, інтерв’ю, аналітичні 

матеріали. Фотогалерея. Корисні 

посилання. Українською, російською, 

англійською мовами.  

 

http://www.klichkofund.org  –  

Фонд братів Кличків 

Про Фонд. Програма «Спортивну 

Україну – будуємо разом». Освітні 

програми. Здоровий спосіб життя. 

Інформаційні кампанії. Розвиток 

спорту. 

 

http://www.sportforall.gov.ua– 

Спорт для всіх: Всеукраїнська мережа 

центрів фізичного здоров’я населення.  

Новини. Заходи центру. 

Співробітництво. Волонтерська 

служба. Нормативна база. 

Фотогалерея. Україна спортивна. 

Електронна бібліотека (є радіо ролик 

«Спорт для всіх»). Українською та 

російською мовами.  

 

http://www.sport.sumy.ua  – Спорт 

по-сумськи 

Новини. Галерея.  Дитина та 

спорт. Телепередача. Спорт- експрес. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   

Видавець : 
                       КЗ Катеринопільська районна  бібліотека          

     20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46          
 E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru 

                           
 

 
 
 
 

 

Катеринопільський відділ культури 
Катеринопільська центральна районна 

бібліотека 
 
 
 

   СПОРТ –ЗДОРОВ’Я,  

      СИЛА ДУХУ І  

              КРАСИ 
 
 

 
 

                      Вебліогафія  
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