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Анотація. У статті представлено важливі дати біографії та творчого шляху
фундатора української системи тіловиховання професора Івана Боберського.
Ключові слова: український спортивно-гімнастичний рух, персоналії історії
українського спорту, Іван Боберський.
Аннотация. Мелех Р., Парийчук И. Жизненная летопись професора Ивана
Николаевича Боберского. В статье представлены биографические ведомости даты
творческого пути одного из фундаторов украинской системы физического
воспитания профессора Ивана Боберского.
Ключевые слова: украинское физкультурно-спортивное движение, персоналии в
истории украинского спорта, Иван Боберский.
Annotation. Roman Melekh, Ivan Pariychyk. The life of doctor Ivan  Boberskiy.
Biographic data and facts of life of one of the founders of Ukrainian system of physical
education professor Ivan Boberskiy are presented in this article.
Кеу words: Ukrainian sport-gymnastic movement, persons of the history of Ukrainian
sport, Ivan Boberskiy.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. 130-літній ювілей одного із фундаторів спортивного-
гімнастичного руху України Івана Боберського спонукає до ґрунтовного
й детального осмислення усього життєвого шляху цієї унікальної постаті.
Наш аналіз  базувався на ґрунтовному вивченні матеріалів
західноукраїнської періодики початку ХХ століття та опрацюванню усього
масиву нагромадженої в останні роки наукової літератури (Винничук О.,
Вацеба О., Приступа Є., Трофимяк Б., Андрухів І. тощо) [1-3].

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Метою даної роботи було здійснити детальний життєпис
важливих дат біографії та творчого життя фундатора української системи
тіловиховання професора Івана Боберського.

Основні  результати дослідження подано у вигляді
хронологічного переліку.
 14.08.1873 - у селі Доброгостів у сім’ї греко-католицького священика
Миколи Івановича Боберського народився первісток - син Іван. Історія
цього села бере відлік із VI століття. Ще за часів грецького та
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цареградського царя Юстиніана заклав Доброгостів адмірал його флоту.
Сьогодні в цьому селі розташований один із найкращих футбольних
стадіонів у Львівській області.
 17.08.1873 - охрещений Іван Боберський у парафіяльній церкві Святого
Миколая у селі  Доброгостiв, Дрогобицького повiту, Самбірського округу.
Охрестив та миропомазав Дрогобицький декан та парох у Стебнику отець
Василь Гапанович. Назвали хлопчика Іваном на честь дідуся Івана, який
був 30 років війтом у селі Хащів, Жукотинського деканату, Турківського
повіту.
 1879-1883 - здобуває початкову освіту у Народній школі міста Самбора.
 1883-1891 - навчається у восьмирічній Самбiрськiй гімназії, яка створена
у 1773 році.
 08. 1891 - у Львові винаймає кімнату на вул. Чарнецького, 26 (сьогодні
це вул. Винниченка).
 1891-1895 - студент філософського факультету Львівського університету.
 17.07.1892 - бере участь в установчих зборах українського гімнастичного
товариства “Сокіл” в Народному Домі ( вулиця Театральна, 22 ). На зборах
переважала академічна та реміснича молодь Львова.
 1895-1897 - продовжує вивчати німецьку філологію в університеті міста
Грац ( Австрія ).
 1897-1898 - навчається на однорічних державних курсах у Відні, де здобув
фах - вчителя фізичного виховання.
 14.08.1898 - 25-лiття відзначив у селі Ваньовичі, Самбiрського повіту в
колі своєї родини: батька - Миколи Івановича, мами - Анни Іллівни, бабусі
- Юліани із Паславських та п’яти братів i двох сестер.
 1898-1899 - за кошти батька, засновника товариств «Тверезості» та
“Просвіти” у Самбірському i Старосамбiрському повітах вивчає системи
фізичного виховання у Чехії, Німеччині, Швеції та Франції.
літо 1899 - повертається в Галичину, відвідує батьків та допомагає братові
Олексі підготуватися до вступу у Львівський університет.
 1900-1918 - перебирається до Львова та оселяється на вулиці
Драгоманова, 23 напроти стадіону «Цитадель» (сьогодні знаходиться
СДЮШ лучників ОСТ ”Україна”).
 1900-1914 - професор німецької філології та фізичного виховання у
Львівській руській цісарсько-королівській академічній гімназії. Завдяки
своєму краянину Івану Копачу він швидко адаптувався в колективі
авторитетних гімназійних професорів цього елітного навчального закладу.
 06.1901 - разом з Альфредом та Леонардом Будзиновськими створює
Вчительський гурток для підготовки вчителів руханки. Учасниками
Вчительського гуртка стала академічна та гімназійна молодь.
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 17.11.1901 - вступає в ряди гімнастичного товариства «Сокіл». На
загальних зборах його обирають в члени Старшини та другим заступником
Голови товариства. Москвофіли, тобто старо-русини, на кінець, виходять
із «Сокола».
 01.09.1901 - розпочав викладати фізичне виховання у Львівській
приватній жіночій гімназії сестер Василіянок.
 06.1902 - у Вчительському гуртку створює жіночий руханковий відділ.
осінь 1903 - у Київі в політехнічному інституті виникає футбольна
дружина «Політехніки», у Чернівецькому університеті започатковано
футбольний клуб «ДФК», а у Львові в Першій реальній школі ( учнів
готували до вступу у вищі господарські та технічні навчальні заклади)
створено футбольну команду “Слава”.
 01.09.1903 - започаткував у Львівській академічній гімназії футбольну
команду “Україна”. Дає англійській грі з назвою «Foot ball» (назва тоді
складалась із двох слів) українську назву “Копаний м”яч”, аналогічно,
як вчинили чехи, поляки, серби та хорвати. Львівська академічна гімназія
одночасно створилась i входила у структуру Львівського університету.
Провів перші тренування гімназистів в «Ножний м’яч без піднімання» (
тоді так ще називали футбол, а регбі мав назву «Ножний м’яч з
підніманням» ). В перший склад «України» увійшли гімназисти старших
класів академічної гімназії (5-А та 5-Б класи). Заняття носили
факультативний характер.
травень 1904 - створює спортивний осередок із назвою «Український
спортивний кружок» у Львівській академічній гімназії (вул. Театральна,
22) для позаурочних занять бігом, метанням списа та диска, а також
англійськими іграми зокрема i футболом ( мав ще назву «союзник» ).
Тренування гімназисти проводили на універсальному спортивному
майдані на Кайзервальді (ландшафтний парк «Знесіння» ). Із німецької
Кайзервальд - це королівський ліс. У вересні 1904 року супротивник Івана
Боберського - Євген Пясецький (шкільний лікар i вчитель фізкультури IV
Львівської гімназії) створює «Гімнастичний спортивний кружок».
Футбольна команда цього кружка тренування проводила на полі
“Велотреку” у Стрийському парку.
 1905 - розпочав написання посібника «Копаний м’яч» на основі власного
досвіду, який набув під час:
 - участі у футбольних матчах в Галичині та Австрії;
 - викладання футболу в Українській академічній гімназії міста Львова;
 - огляду матчів між австрійськими та німецькими клубами в Граці та
Нюренбергу;
 - відвідання поєдинків між німецькими та англійськими командами у
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Відні.
 1906 - із побудовою головного корпусу Львівської академічної гімназії
на вулиці Сапіги (сьогодні вулиця Степана Бандери) започаткував
діяльність ще одного спортивного осередку «УСК 1906». Тренування
гімназисти проводили на Янівських оболонях. В 1906 році професор Євген
Пясецький створив у Львові « Товариство рухливих розваг « (сьогодні це
стадіон обласного спортивного товариства “Динамо”).
 1906 - фінансово підтримав купівлю приміщення для централі «Сокола»
у збудованому будинку страхового товариства «Дністер», що на вулиці
Руській, 20. На першому поверсі цього приміщення находився спортивний
зал та три кімнати товариства: світлиця, читальня та переодягальня.
 09.1906 - за власні кошти запросив із Праги з гімнастичного товариства
«Славія» тренера - інструктора Ломоса, щоб гравців футбольної команди
«Україна» мали змогу тренуватися на високому фаховому рівні .
 1906 - за кошти товариства «Сокіл» вийшла з друку третя частина його
посібника «Забави i гри рухові» 3000 тиражем. Ця частина обсягом 36
сторінок повністю була присвячена грі «Копаний м’яч».
 12.10.1907 - одружується на словенці Жозефіні (Йосифина) Полак.
 03.09.1908 - з метою надання сокільському рухові в Галичині масового
характеру налагоджує видання часопису «Сокільські Вісти».
 28.08.1908 - обраний головою Старшини ( Ради ) гімнастичного
товариства «Сокіл» та очолив центральний осередок товариства «Сокіл-
Батько» у Львові.
 09.05.1909 - разом із Степаном Гайдучком проводить теоретичні та
практичні тренінги із гравцями футбольної команди «Україна» після того,
як тренер Ломос перейшов до львівського спортивного клубу «Погонь» в
ролі гравця їхньої футбольної команди.
 23.05.1909 - судить футбольний матч між командами «The Little Bears»
(“Маленькі ведмеді”, таку назву дали гімназисти першій команді) і другою
командою «УСК-1906». Переконливу перемогу здобули «Маленькі
ведмеді» ( перша команда ) із рахунком 4:0, які й стали переможцями
змагань серед чотирьох команд академічної гімназії, що відбулися на
Янiвських оболонях.
 01.02.1909 - на Першому просвітньо-економічному конгресі у Львові
виступає із доповіддю «Значення рухових товариств». Після цього
Конгресу почали створюватися січові осередки у структурі товариства
«Сокіл» та централі «Сокіл-Батько».
 16.10.1909 - у Тернопільській гімназії прочитав лекцію “ Про основи
гри в копаний м”яч ”. Після чого відбулася показова гра між командами
«Україна» (Львів) та «Поділля» (Тернопіль). Перемогли львів’яни з
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рахунком 2:0.
 1910 - з метою популяризації та поширення сокільської ідеї засновує і
редагує разом із Сенем Горуком часопис «Вісти з Запорожа».
 1910 - на Конгресі працівників фізичного виховання у Відні публічно
опротестував присвоєння українських експонатів тіловиховання на
виставці в Парижі польським професором Євгеном Пясецьким.
 09.1910 - у Перемишльській гімназії виступив перед гімназійною
молоддю з доповіддю «Про основи методики тренувань i техніки гри у
копаний м’яч».
 15.10.1910 - для популяризації копаного м’яча в Галичині запрошує до
Львова футбольну команду УСТ «Поділля» з Тернополя. Товариський матч
між «Україною» та «Поділлям» відбувся на стадіоні «Тор циклістів»
(Велотрек) i завершився з рахунком 1:1. Опис цього футбольного поєдинку
надрукував 18 жовтня 1910 року часопис «Діло». Це був перший
футбольний репортаж українською мовою у львівській пресі.
 1910-1911 - організував викуп «Тору циклiстiв», який знаходився у
Стрийському парку для того, щоб товариство «Сокіл-Батько» мало власний
стадіон у Львові та не залежало вiд польських властей. Цей спортивний
комплекс вартістю 133855 австрійських крон та розміром 190м х 120м
назвали «Український город». До складу комплексу входило футбольне
поле ( 160м х 70м ) із трибуною на 270 сидячих місць, три тенісні
площадки, легкоатлетичні доріжки та велосипедний трек (повна довжина
кола 400 метрів). Увечері 2 листопада 1928 року поляки спалили цей
спортивний комплекс на знак протесту проти відзначення українцями
Львова 10-рiччя ЗУНР.
весна 1911 - на з’їзді німецьких філологів, що відбувся у Львові визнаний
найкращим германістів всієї Галичини. Придбав за власні кошти
бібліотеку модерної німецької літератури для Львівської академічної
гімназії, якої не мала жодна гімназія Галичини.
 1911 - започатковував у Львівській приватній жіночій гімназії сестер
Василіянок “Дівочий спортивний кружок».
 10.09.1911 - співголова Першого Крайового здвигу (параду) соколів у
Львові, який відбувся з нагоди 100-рiччя Маркіяна Шашкевича i в якому
взяло участь біля 8 тисяч соколів ( 7904 ) із теренів Західної України.
 11.09.1911 - з нагоди 10-рiчної активної діяльності в товаристві «Сокіл»,
йому за стародавнім козацьким звичаєм, під загальне скандування «Веди
нас дальше», було вручено «Срібну булаву» - символу проводу. Вслід за
цим вдячна спортивна громадськість присвоїла йому почесний титул
«Батько української фізичної культури». Цей почесний титул він отримав,
заслужено, завдяки кропіткій та натхненій праці, яку проводив на благо
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рідного народу.
 22.09.1911 - запрошений на установчі збори академічного спортивного
товариства “Україна” у Львові. Взяв участь в обговорені назви
товариства. Сміливість перемогла i академіки проголосували за назву
«Україна». Це була перша суспільна iнституція в XX столітті, яка
вжила назву «Україна» з метою творення своєї державності. Спортивні
організації із державницькими назвами на той час були у Великій Британії
- «Англія», в Австро-Угорщині - «Австрія» , “Лехія”, “Хорватія”, в Прусії
- «Німеччина».
 15.10.1911 - ініціював проведення перших Запорізьких Ігрищ, які стали
українським аналогом грецьких олімпіад. Відбувся фінальний матч між
футбольними командами «Україна» та «УСК 1906». Чемпіоном Перших
Запорізьких Ігрищ стала команда «УСК 1906», яка перемогла академіків
(студентів університету) з рахунком 2:1. В українській олімпіаді взяли
участь п’ять спортивних товариств Галичини.
 12.11.1911 - на загальних зборах Матвія Яворського обрали головою, а
його почесним членом академічного спортивного товариства «Україна».
 26.11.1911 - намісництво зареєструвало статут СТ «Україна». Основним
ідеологом створення українського спортивного осередку в Львівському
університеті був професор Іван Боберський. Це був один із етапів боротьби
громадськості Галичини за український університет у Львові.
 12.1911 - зробив перший крок щодо запровадження хокею (гокей) на льоді
в СТ «Україна». В 1926 році його справу продовжив інженер Степан
Сльозак, а завершили створення гакiвкової секції в січні 1930 року Степан
Конашевич та Орест Радловський. Саме воротар гокейної команди СТ
«Україна» Микола Скрипiй першим в історії світового гокею придумав
воротарську маску.
 01.1912 - закінчив лижні (лещатарські) курси в Австрії у місті Гисiнку. У
часописі “ Вісти з Запорожа ” друкує статтю « Їзда на лещатах «.
 25.06.1912 - він у приміщені «Сокола-Батька» організував теплий прийом
адвокату Миколі  Міхновському,  який очолював  делегацію
Наддніпрянських соколів i яка направлялася на Всеслов’янський злет у
Прагу.
 30.06.1912 - очолює делегацію гімнастичного товариства «Сокіл» на II
Всеслов’янському з’їзді соколів у Празі з нагоди 50-рiччя створення
чеського «Сокола». Від імені Наддніпрянської та Наддністрянської
делегацій України виступив із  вітальним  словом на  адресу
Всесокільського здвигу та ювілярів.
 1912 - підтримав пропозицію коломийського адвоката Кирила
Трильовського про об’єднання всіх «Січей» в єдину організацію -
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«Український Січовий Союз».
 18.03.1913 - вітає реєстрацію парамілітарного товариства «Українські
січові стрільці», яке очолив відомий адвокат i політик Володимир
Старосольський, а осавулом став Дмитро Катамай (автор відомої
«мазепинки»). Це товариство виникло на противагу польській
парамілітарній організації «Союз Стрільців», яку створив соціал-демократ
Юзеф Пiлсудський в 1910 році у Львові.
 06.04.1913 - за його сприяння у Львові відбувся Перший зліт пластунських
організацій Галичини, які де-факто були молодіжними парамiлiтарними
осередками.
 1913 – протягом року пише шість листів Михайлу Грушевському у яких
піднімає актуальні проблеми національного відродження в Галичині.
 04.1914 - здійснив свою багаторічну мрію (об’єднав в одну організацію
сокiльськi та січові товариства) створивши Централь (управління)
Сокільсько - Січового Союзу.
 28.06.1914 - співголова Другого Крайового здвигу соколів у Львові
(12447), який пройшов на  честь 100-рiччя Тараса  Шевченка .
Організаторами Шевченкового здвигу були: Український Січовий Союз,
СТ «Сокіл-Батько» і СТ «Україна». Святкування на стадіоні «Сокола-
Батька» зупинили у зв’язку зі вбивством у Сараєво сербським студентом
Гаврилом Принципом наступника австрійського престолу ерцгерцога
Франца-Фердинанда Габсбурга та його дружини герцогині Софії
Гогенберг, а через місяць 28 липня 1914 року Австро-Угорщина оголосила
війну Сербії.
 01.08.1914 - оголошенням Німеччиною війни Росії розпочалась Перша
світова війна у яку було втягнено 48 держав світу i яка тривала 1560 днів.
Протягом війни було мобілізовано понад 73 мільйони людей із яких
загинуло понад 12 мільйонів ( кожен шостий).
 02.08.1914 - увійшов до складу Головної Української Ради, яку створили
громадські та політичні організації Галичини. Метою створення Ради була
розробка стратегічний та тактичних дій галицьких українців у цій світовій
війні та боротьба за свою державність.
 03.08.1914 - підписав маніфест Головної Української Ради до українського
народу Галичини про виступ на боці Австро-Угорщини. На заклик
Головної Української Ради відгукнулося понад 28 тисяч галицьких юнаків
та дівчат, але тільки 2,5 тисячі австрійська влада змогла залучила в ряди
Легіону Українських Січових Стрільців.
 06.08.1914 - разом  із  Степаном  Томашiвським , Т. Кормошем,
Володимиром Старосольським, Володимиром Темницьким, Льонгином
Цегельським, Кирилом Трильовським та Дмитром Катамаєм він увійшов
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до складу Бойової управи (штабу) Українських Січових Стрільців. Йому
доручили забезпечити створюваний Легіон УССів військовою формою
(одностроями) та взуттям.
 08.08.1914 - наказав, як голова «Сокола», «Сокола-Батька» та сокiльських
«Січей» підпорядковуватися «Українській Бойовій Управі», яка є головним
керівним органом «Українських Січових Стрільців».
 02.09.1914 - перед захопленням Львова (03.09.1914) Бойова управа
Легіону Українських Січових Стрільців була переведена до Відня. Він
разом із дружиною і донькою Мартою, також, перебрався до Відня. Доля
у пані Йосифини і доньки Марти склалася так, що до Львова на вулицю
Драгоманова, 23 вони більше не повернулися.
 09.1914 - під час російсько - австрійських боїв у Львові згорів міський
стадіон “Велетень” на 10000 посадочних місць та “Велотрек” (дерев’яна
конструкція), які знаходились в Стрийському парку. У 1921 році польська
влада витратила 10 000 злотих на відбудову “Велотреку”.
 03.12.1914 - обраний скарбником Української Бойової Управи у Відні.
 02.1915 - у Відні у своєму помешканні на вулиці Штроціргассе, 35
зустрівся з відважним розвідником Осипом Срокiвським, який протягом
трьох місяців збирав факти про репресії, які вчинили російські окупаційні
війська у Львові та Галичині.
 05.05.1915 - у Відні під час робочого засідання українського уряду в
еміграції разом із австрійською фірмою “Ягерсбахер” організував світлину
(фотографію) членів “Української Національної Ради“.
 08.1915 - прийняв у Відні Івана Труша, якого українська громада обрала
головою комітету для спорудження пам’ятника Січовим Стрільцям у
Львові.
 18.09.1915 - старшина Легіону УССiв Іван Боберський перебував у Відні.
 08.02.1916 - відвідав Штаб та Пресову Кватиру (прес-центр) Легіону
УССiв, які знаходилися в районні ріки Стрипа.
31.05.1916 - разом із Костем Левицьким взяв участь в організації панахиди
та похорону Івана Франка.
 04.1918 - за його активної допомоги пам’ятник Січовим стрільцям
(скульптор Левко Лепкий) повстав у Львові на площі перед Собором Юра.
Відкрив i освятив цей пам’ятник Митрополит Андрей Шептицький.
 22.08.1918 - на 75 році помер його батько - отець Микола Боберський.
Похований на цвинтарі в селі Ваньовичі, що біля Самбора.
 09.1918 - повертається до Львова у свій дім на вулицю Драгоманова, 23.
15. 09.1918 - розпочав писати свій “Щоденник”.
 09.11.1918 - стає керівником прес-служби Секретаріату (міністерства)
військових справ Західно - Української Народної Республіки, яке очолив
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сотник (капітан) УССiв Дмитро Вiтовський.
 11.11.1918 - очолив Письменницький відділ Державного Секретаріату
Військових Справ ЗУНР. Він відповідав за військову термінологію, за
видавництво військових підручників та редагував накази i розпорядження
військового міністерства (секретаріат) ЗУНР. Опікувався військовими
часописами: ”Стрілець”, “Вістка”, “Козацький голос”, “Стрілецький
шлях”, які виходили під егідою ДСВС ЗУНР, а потім Української Галицької
Армії. Безпосередньо редагує “Вісник Державного Секретаріату
Військових Справ”, який був адресований старшинам Галицької Армії.
 21.11.1918 - склав із себе повноваження голови Старшини товариства
«Сокіл» i 22 листопада 1918 року разом із урядом ЗУНР виїхав із Львова
у Тернопіль, а потім 7 грудня 1918 року у Станiславiв.
 28.11.1918 - у Тернополі отримав військовий чин - четаря (лейтенанта)
Української Галицької Армії.
 11.1919 - військові обставини змусили уряд ЗУНР із Кам’янець -
Подільського емігрувати в Австрію. Разом із президентом ЗУНР Євгеном
Петрушевичем він подався до Відня, де мешкала його дружина та дочка.
 1920 - включений у склад дипломатичної місії  ЗУНР з метою
інформування 500-тисячної української громадськості США i Канади про
визвольні змагання 1914-1919 рр. та важкий стан українців Галичини після
окупації її Польщею.
 1920-1922 - разом із Осипом Назаруком у США. Збирали кошти на
продовження боротьби, утримання уряду ЗУНР та інтернованих частин
УГА в Чехословаччині.
 1922 - надіслав 1000 доларів США на викуп спортивного комплексу
«Український город» в Стрийському парку міста Львова, бо польська влада
поставила питання про новий викуп стадіону.
весна 1925 - збудовано заново трибуну (степеницю) на дві тисячі
посадочних місць, переодягальні та службові приміщення спорткомплексу
«Сокіл-Батько» до початку VI Запорізьких Ігрищ. На ці відновлювальні
роботи було витрачено 1700 американських доларів. Після чергової
реконструкції стадіону «Сокола-Батька» у 1930 році поляки вчинили
чергову, але невдалу, спробу його підпалу.
 26.06.1925 - надіслав вітання учасникам VI Запорізьких Ігрищ (Українські
Олімпіади). Перед врученням нагород i закриттям Запорізьких Ігрищ
відбувся футбольний матч між командами «Україна»(Львів) та
«Довбуш»(Чернівці), який закінчився з рахунком 2:2. Додатковий матч
для визначення переможця VI Української Олімпіади призначили на
29.06.1925 (понеділок). Здобувши перемогу з рахунком 6:1 чемпіоном
стали футболісти чернівецького «Довбуша». VI Запорізькі Ігрища
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організував та провів Український Змаговий Союз.
1922-1932 - оселяється у канадському місті Вінніпезі. Відвідав місця
найбільшого скупчення українців у Канаді: Альберту, Саскачевань,
Мінетобу. Проводить аналогічну місію, що i у США. На початку
організував 44 віче та виголосив 102 промови про положення українців в
Галичині.
 1923-1932 - очолив представництво ЗУНР в США i Канаді після від’їзду
через хворобу Осипа Назарука. Зібрав 50 тисяч канадських доларів для
Українського Червоного Хреста. Викладає історію та географію України,
редагує українські часописи в Канаді, опікується емігрантами, збирає
матеріали для музею Українських переселенців. Звернувся до канадського
уряду із листом стосовно українського питання.
 1928 - як громадянин Канади відвідав окупований Львів. В іншій формі
був би арештований польською владою через участь у національно-
визвольних змаганнях 1918-1919 років. Військовий режим Юзефа
Пiлсудського в той час розпочав нові репресії проти українців.
16.02.1928 - відвідав могилу батьків в селі Ваньовичі коло Самбора.
 19.02.1928 - виступив із годинною промовою в домівці «Сокола-Батька»
та пожертвував 128 доларів США на викуп 53 кв. метрів «Українського
городу». Зробив запис в Золоту книгу «Сокола-Батька».
 22.02.1928 - зустрівся із діячами СТ «Україна» та привітав рішення
Надзвичайних зборів товариства ( 22.01.1928 р. присвячені 10-рiччя УНР
) про вступ футбольної команди «Україна» у члени Львівського окружного
футбольного союзу, який враховуючи силу «України» 04.02.1928 року
прийняв рішення про включення її до числа команд першої ліги (клас А).
 1932-1947 - переїжджає у 60-річному віці із Канади до Югославії i
оселяється у маленькому словенському містечку Тиржич звідкіля родом
була його дружина Йосифина (словенка Жозефіна Полак). Батько жінки
мав власну фабрику у Тирижичi, яку пізніше югославська влада
націоналізували.
 зима 1936 - відвідав VI - зимові (06-16.02.1936 р.) і ХI - літні (01-
16.08.1936 р.) Олімпійські ігри в Німеччині та надіслав низку репортажів
до часописів «Сокільські Вісти» та «Діло». У столиці VI - зимової
Олімпіади місті Гарміш-Партенкірхен знаходиться штаб-квартира
Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
 22.05.1936 - із столиці Словенії – міста Любляна надіслав щире вітання
з нагоди відзначення 25-рiччя спортивного товариства «Україна» та
статтю-спогад « Рухливі українці « до альманаху « 25-лiття СТ «Україна».
 25.12.1941 - отримав лист від Степана Гайдучка із запрошенням до
співпраці у Крайовому Комітеті Львова.
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 22.10.1944 - підготував три примірники свого “Щоденника” для передачі
в Український музей визвольних змагань у Празі, Національний музей у
Відні та в Український осередок у Вінніпезі.
 17.08.1947 - на 75 році життя у місті Тиржичі, що в Словенії упокоївся у
Бозі державотворець та славний українець - Іван Миколайович
Боберський.

 ПЕРЕЛIК ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДIВ ПРИСВЯЧЕНИХ професору
IВАНУ БОБЕРСЬКОМУ:

 21.06.1991 - у рік святкування 80-рiччя СТ «Україна» в пресі було
надруковано ряд статей про діяльність одного зі засновників спортивного
товариства «Україна» Івана Боберського.
 14.10.1993 - у Львівському державному інституті фізичного культури
відбулася Урочиста академія присвячена 120-рiччю вiд дня народження
професора Івана Боберського.
 17.08.2002 - у рік 55-роковин смерті Івана Боберського, вперше, делегація
з України очолювана ректором Львівського державного інституту фізичної
культури Мирославом Герциком відвідала Тиржич у Словенії та
вклонилась праху - БАТЬКА УКРАЇНСЬКОГО ТIЛОВИХОВАННЯ.
01.12.2001 - відкрито пам’ятну таблицю з нагоди 90-річчя академічного
спортивного товариства “Україна” у Львівському національному
університеті імені Івана Франка.
Липень 2003 - створено оргкомітет, який очолив перший заступник
Голови Львiвської обласної ради Ігор Держко, щодо відзначення 130-рiччя
професора Івана Миколайовича Боберського.
11.10.2003 - встановлено меморіальну таблицю на будинку, де жив і творив
професор Іван Боберський.

Висновки. 130-літній ювілей одного із фундаторів спортивного-
гімнастичного руху України Івана Боберського спонукає до ґрунтовного
й детального осмислення усього життєвого шляху цієї унікальної постаті,
а також потребує подальших досліджень.
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ВНЕСОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО У
РОЗВИТОК СОКІЛЬСЬКОГО РУХУ НА УКРАЇНІ

Леоненко Андрій
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. Глибоко розуміючи вагому роль тіловиховання у суспільно-політичному
та культурно-національному житті українського народу Іван Боберський прагнув
до всебічного розвитку молоді на засадах Сокільського руху на Україні.
Ключові слова: Іван Боберський, Сокільський рух, тіловиховання.
Аннотация. Леоненко А. Вклад творческой деятельности Ивана Боберского в
развитие сокольського движения на Украине. Глубоко понимая огромную роль
физического воспитания  в общественно-политической и культурно-национальной
жизни украинского народа Иван Боберский стремился к всестороннему развитию
молодежи на основе сокольского движения.
Ключевые слова: Иван Боберский, сокольское движение, физическое воспитание.
Annotation. Leonenko Andriy. Ivan Boberskiy‘ creative activity in the development of
sokil movement in Ukraine. Deeply understanding a huge role physical education in
political, cultural and national life of Ukrainian people Ivan Bobersky aspired to an all-
around development of youth on the basis of Sokolsky movement.
Key words: Ivan Bobersky, Sokolsky movement, physical education.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. За сучасних складних умов вкрай важливе значення має
розкриття ідеї гармонійного поєднання духовного й тілесного відродження
Сокільського руху для пробудження національної гордості й свідомості
молодого покоління, якому випадає нині і в майбутньому роль захисника
державності.

Започатковані принципи Сокільської системи виховання досі є
незмінними у сучасній системі фізичного виховання: принцип всебічного
розвитку особистості, принцип патріотичного виховання, принцип
оздоровчої направленості та ін. Але кожна виховна система має свою
історію, свою ідеологію.

„Кожне покоління відповідає за прикмети тіла і духа наступного
покоління, яке має стати ліпше, ніж попереднє. Виховання тіла — шлях
до виховання духа”, - говорив „батько” українського Сокільського руху
Іван Боберський [1]. Тому нам потрібна історія, яка б пов’язала наше
покоління з попередніми поколіннями і визначила головні віхи діяльності
майбутніх поколінь на основі використання всіх культурних надбань нації,
у тому числі й фізичної культури.

У висвітленні історичного минулого українського народу, який
на Сході перебував під владою Російської, а на Заході — Австро-Угорської
імперій та Польщі, українська культура занепала. Відомо, якщо
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поневолена нація стає об’єктом тривалого політичного панування кількох
держав, які переслідують мету її поступового знищення, денаціоналізації,
процес боротьби гнобленого народу стає матір’ю нації, а на цій основі
формуються специфічні  соціально-політичні  процеси різних
національних регіонів [4].

Дослідження здійснюється відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Мета роботи – дослідити внесок діяльності Івана Боберського у
розвиток сокільського руху на Україні.

Основні результати дослідження. Сокільська ідея, що виникла
на чеській землі під керівництвом професора Мирослава Тирша, ввібрала
в себе найкращий досвід шведської, німецької, французької та інших
систем тіловиховання, відіграла велике значення в житті багатьох
поневолених слов’янських народів наприкінці XIX століття.

Створення руханкового товариства «Сокіл» у Львові в 1894 році
було закономірним процесом в тогочасній історичній та культурно-
соціальній ситуації, яка склалась в Україні. Завдяки особливим історичним
обставинам Львів піднісся до загальноукраїнського значення.

Сокільська система виховання притягувала своїм демократизмом,
гармонійним поєднанням духовності й тілесності, сприяла національному
самоутворенню [4]. Недарма в статуті товариства, від 26 липня 1893 року
м. Львів, зазначено: „Мета товариства „Сокіл” – є плекання руханки, щоб
розвинути у членів здоров’є, силу і красу тіла, виховувати енергію духу”.

Дуже багато провідних науковців, професіоналів у сфері фізичної
культури і спорту підтримали цей рух. Це такі відомі імена як: Василь
Нагірний, Альфред Будзиновський, Іван Боберський, Степан Гайдучок,
Іван Франко та інші. Всі вони заслуговують на пошану та вічну пам’ять.

Але хотілося би зупинитися на творчій діяльності професора
Івана Боберського та висвітлити його значний вклад у розвиток
Сокільського руху на Україні.

Народився Іван Боберський 14 серпня 1873 року на Самбірщині
в родині священика. Потім навчався у Самбірський гімназії де відрізнявся
наполегливістю, силою волі. Студіював у Львові потім продовжував
навчання у місті Грац (Австрія) де вивчав нові методи тіловиховного життя
молоді. Для збагачення свого досвіду молодий, енергійний Іван
Боберський від’їжджає до Західної Європи відвідує Чехію, Німеччину,
Швецію, Францію. У 1901 році І. Боберський займає посаду професора
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класичної філології в Академічній гімназії Львова. Цього ж року вступає
у члени львівського „Сокола”, якому віддає все своє життя, всі сили, всю
творчу енергію. За значний вклад в розвиток Сокільського руху загальні
збори вибирають професора І. Боберського заступником голови
товариства. Він вперше організовує курси підготовки кваліфікованих
вчителів руханки, які своєю невтомною працею, запалом педагога
залучали широкі кола в містах та селах до фізичної культури, працювали
над популяризацією Сокільського руху та пропагували його у різні верстви
населення. Розробляє спортивну термінологію, котрою користувалися всі
вчителі руханки. Вперше, на території України, організовує жіночі
спортивно-гімнастичні товариства. У „Сокіл” почали приходити дуже
багато патріотично налаштованої молоді [6].

Оскільки на той час у Львові не було ще підручників з фізичної
виховання, глибоко розуміючи цю проблему, Іван Боберський береться
за видавничу справу. З 1903 по 1905 рр. виходять у світ підручники для
народних вчителів руханки „Забави і гри рухові”, „Копаний м’яч”, „Вільно
ручні вправи”,  „Про рух”, „Нові шляхи до тілесного виховання”, „Народні
вправи” та ін.. 1907 року з ініціативи та фінансування І. Боберського
почали виходити „Сокільські Вісті”, які були основним видавництвом
Сокільства на Україні.

Найкраща доба розвитку українського сокільства в довоєнний
період настає з 28 серпня 1908 року коли професор Іван Боберський почав
займати посаду голови  українського сокільства.

На 1911 рік сокільських товариств було організовано у 25 повітах
краю. Якщо прослідкувати поширення сокільських „гнізд” на території
Галичини, при головуванні І. Боберського, то їх кількість збільшується
на 574 філій „Сокола-Батька”. Взагалі, на 1914 рік кількість сокільських
осередків становила близько 974 „гнізд”, в яких виховувалися близько
70000 соколів.

Вивчаючи розвиток Сокільства перед першою світовою війною,
не можна не згадати купівлю „Українського Городу” у Львові – великої
території у центрі міста для спорудження сокільського стадіону. Цю ідею
відтворив та втілив у сокольське життя – Іван Боберський.

За час очолення І. Боберським сокільського руху з його ініціативи
створюються нові спортивні структури, набувають популяризації  та
розвитку окремі види спорту, не лише у Львові, а й у провінції [5].

За невеликий проміжок часу самовідданого головування І.
Боберського (1908-1914) сокільський рух набирає відчутного поширення
у всіх повітах Східної Галичини, що підтверджують масові окружні й
повітові сокільські зльоти створеної вже могутньої організації, яка
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поступово ламає байдужість українського громадянства до фізичного
виховання, виховує з молоді однодумців, співробітників. Доказом цього
були сокільські здвиги у Стрию 10 вересня 1907 року і 19 вересня 1909
року, у кожному з яких взяло участь понад 3000 учасників, у Тернополі
— 24 червня 1910 року, Станіславові — 4 червня 1911 року, Бережанах
— 1911 року, Підгайцях, Снятині, Роздолі, Калуші — 1912 року [3]. У
підготовці виступів і здвигів надавали практичну допомогу провідники
«Сокола-Батька» зі Львова. Сокільські здвиги мали надзвичайний вплив,
були вагомим чинником виховання національної свідомості, згуртування
й відродження українських традицій народу. Зокрема, організований 1911
року перший Всесокільський краєвий здвиг у Львові значно зворушив
українців з обох боків Збруча. Був вдалою першою спробою здобуття
спольщеного Львова, повернення сотень полонізованих родин до своєї
національності, які побачили на вулицях Львова у маршируючих
сокільських колонах рушійну народну силу. Не випадково, що після здвигу
сокільство вручає І. Боберському за козацьким звичаєм срібну булаву, як
символ проводу. Завершенням усіх зльотів був II краєвий Шевченківський
здвиг у Львові 1914 року, яким захоплювалися гості з-над Дніпра і
Херсонських степів [2]. Ювілейний Шевченківський здвиг, на якому були
присутні почесні гості, представники сокільських товариств інших
слов’янських націй, тривав три дні. У суботу 27 червня відбувся урочистий
вечір, у неділю 28 червня — святковий похід сокільських колон вулицями
Львова, прилюдні виступи для львів’ян, у понеділок 29 червня —
спортивні змагання в «Українському Городі» — на сокільській площі. Було
переконливо доведено, що вкладена праця українських громадян, зокрема
Івана Боберського, не пропала марно [6].

Українське сокільство набирає чимраз більшого культурницького
розмаху. Широку діяльність розгорнула музична секція „Сокола” у Львові,
діяльними членами якої були відомі львівські композитори й музиканти.

Іван Боберський, для українського народу був і є „Батьком
українського тіловиховання”, він усе своє життя присвятив вихованню
повноцінного українського громадянина.

Боберський мріяв про злуку всіх українських спортивно-
руханкових товариств, насамперед «Сокола» із «Січовим Союзом». Така
перемога і єднання відбулися на II Шевченківському Крайовому здвизі у
Львові 27—28 червня 1914 року за участю понад 10000 учасників з цілого
краю, членів товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт» і «Січових Стрільців».

Перші постріли світової війни 1914 року перервали спортивну
діяльність сокільських товариств, члени яких повністю влилися до лав
«Українських Січових Стрільців». І. Боберський обирається членом
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Бойової Управи, служить при воєнному Міністерстві ЗУНР, є редактором
військового «Вісника». У 1919 року отримує службове відрядження до
США, а в 1922 — до Канади, і знову служба Батьківщині. Постійно
підтримує зв’язки з рідним краєм, у 1928 року приїздить до Львова, а в
1932 року перебирається з Канади до Югославії, де мешкає у маленькому
словінському містечку Тржічі, звідки родом його дружина. 17 серпня 1947
року цей великий громадянин-подвижник помер далеко від рідного краю,
але ніколи тут не загинуть його ідеї, особливо ті, які ведуть до розвитку
сокільства на Україні.

Висновки:
1. За своє плідне життя Іван Боберський прагнув до ідеалу

гармонійно розвиненої особистості, щоб вишколити цілу націю, піднести
рівень її національного розвитку, активізації, єдності.

2. Вивчення творчої діяльності Івана Боберського, висвітлення
його ідейних засад у час відродження національних духовних і фізичних
сил українського народу має не лише наукове, а й практичне, політичне
значення.

3. Ідея Івана Боберського у розвитку Сокільського руху, сприяє
вихованню національної свідомості молоді, її об’єднанню, гордості за
героїчне минуле свого народу та сучасної популяризації „Сокола”.

Подальшого дослідження потребує вивчення впливу ідей Івана
Боберського на розвиток сучасного молодіжного руху в Україні.
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РОЛЬ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ
СПОРТИВНО-ГІМНАСТИЧНОГО РУХУ ГАЛИЧИНИ

Боднар Ярослав
Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

Анотація. У даній статті йде мова про те, що з моменту обрання І. Боберського
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головою львівського «Сокола» настала пора найефективнішої діяльності
товариства, визначається роль Боберського у формуванні молодого українця.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, сокільство, спорт.
Аннотация. Боднар Ярослав. Роль Ивана Боберского в становлении и развитии
спортивно-гимнастического движения Галичины. В статье раскрывается роль И.
Боберского в становлении гимнастического общества «Сокол» в г. Львове, его
взгляды на формирование личности молодого галичанина.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, сокольство, спорт.
Annotation. Bodnar Yaroslav. The role of Ivan Boberskiy in the development of sporting
movement in Halluchuna. The given artide reveales the role I. Boberskiy in the
esteblishment of the gymnastic organization “Falcon” in Lwiv, his vieus on the formation
of the young ukrainian’s personality.
Key words: physical education, physical culture, sokil movement, sport.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. У період кінця XIX - початку ХХ століття, у час австро-
угорського, польського панування становлення і розвиток українського
фізичного виховання відбувався завдяки жертовній праці представників
національно свідомої інтелігенції, окремих постатей, для великої частини
яких це була діяльність на громадських засадах.

Віддзеркаленням процесу формування національної системи
фізичного виховання є праця галицьких педагогів, лідерів руханково-
спортивних товариств, які діяли в досліджуваний нами період.

Необхідність дослідження багатого досвіду фізичного виховання
минулого зумовлюється тим, що результати такої праці допоможуть
простежити змінність форм , методів та  засобів цієї структури
тіловиховання і водночас створює передумови для поповнення сучасних
методів виховання молодого покоління прогресивними елементами
національної системи тіло виховання.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Завдання статті: визначити роль І. Боберського у розбудові
львівського «Сокола».

Методи дослідження: теоретичний аналіз фактів і явищ у
фізкультурно-спортивному русі Галичини в кінці ХІХ – початку ХХ
століття.

Результати дослідження використовуються для відродження і
формування теоретичних та методичних основ сучасної системи
фізичного виховання в процесі читання курсу теорії фізичного виховання
на факультеті фізичного виховання Тернопільського державного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Постать Івана Боберського (1873-1947 рр.) настільки яскраво
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висвічується серед сучасників, що система його поглядів та їх практичне
впровадження становлять неповторне та оригінальне явище у формуванні
українського фізичного виховання.

Народився І.Боберський у селі Доброгостеві, що на Дрогобиччині,
в багатодітній сім’ї. Після закінчення школи і Самбірської гімназії вивчав
німецьку філологію в університетах Львова та австрійського Граца. Саме
в цей час, будучи членом українського студентського товариства «Русь»,
яке діяло в Австрії, захопився ідеєю фізичного виховання молодих людей.

Ознайомившись з постановкою роботи у сфері фізичного
виховання під час перебування в Австрії, Чехії, Німеччині, Франції,
І.Боберський у 1901 році повертається в Україну з надією використати
набуте для становлення і розвитку національного фізичного виховання.

Завжди енергійний, він прагнув розкрити українській молодій
людині значення та вагомість фізичного виховання в житті окремої
особистості та всієї нації.

Проте на рідній землі він стикається із байдужістю українського
люду до фізичної культури. У Галичині не було чути відгомону дискусій
про відновлення олімпійського руху, що точились у західній Європі.
І.Боберський чітко бачив, що український народ гине під ярмом
чужоземців і тому ставить собі за мету через фізичну культуру дійти до
свідомості краян і тим самим спонукати їх до боротьби за визволення з-
під чужого ярма.

Професор І.Боберський був переконаний, що виховання повинно
проходити одразу у двох напрямках - «виховання духа і тіла». У своїх
виступах, працях він зазначав, що коли тіло людини здорове, витривале,
коли увесь організм у комплексі працює злагоджено, то людина дійсно
почувається міцною, бадьорою, впевненою в собі та у своїх вчинках, а
також відважною. Остання прикмета дуже важлива, позаяк у життєвій
боротьбі відвага грає чи не найважливішу роль. І взагалі, відважна, рішуча
людина поводиться між своїми і чужими людьми вільно, сміливо, і,
відповідно, не піддається впливові ззовні, а здатна переконати інших у
своїй правоті.

На відкритті Першого краєвого здвигу соколів і січей у Львові 10
вересня 1911 року, присвяченому 50-річчю смерті Т.Шевченка, Іван
Боберський виголосив промову, в якій зазначив, що «...перешкоди великі,
побут наш пропащий і нам потребується сила, витривалість, енерґія, віра
в себе. Руханкові товариства і дають нам тоті прикмети» [1, 2].

Необхідно відзначити, що з моменту обрання І.Боберського
заступником голови Львівського «Сокола» і протягом його головування в
ньому до Першої світової війни, настала пора найефективнішої діяльності
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Товариства, про що свідчить організація масових заходів, поступове
усвідомлення громадянством вартості фізичної культури. Будучи активним
прихильником занять фізичними вправами, руханки, він організовує лижні
змагання серед членів гімназійного спортового гуртка, ініціює лижні
пробіги навколо Львова, навчає гімназистів гри в копаний м’яч і згодом
формує футбольну команду, яка свої перші матчі проводила з польськими
та єврейськими дружинами. Маючи філологічну освіту, виступав проти
механічного перекладу спортивних термінів з іноземних мов на
українську. Професор І.Боберський обирає шлях створення власної,
характерної для рідної мови, термінології в спорті. Так виникають терміни:
лещетарство (лижний спорт), ситківка (теніс), гаківка (хокей), кошиківка
(баскетбол), копаний м’яч (футбол), відбиванка (волейбол), наколесництво
(велоспорт), дужання (боротьба). Окрім цього, І.Боберський популяризує
фізичну культуру серед населення шляхом випуску руханково-спортивних
часописів, методичних статей з навчання їзди на лещатах, навчання ігор
у копаний м’яч, ситківку, гаківку («Їзда на лещатах», «Забави і гри рухові
(частини III - «Копаний м’яч», частини IV - «Ситківка»), «Правила до
гаківки»).

Професор Боберський твердо переконаний, що сокільське та інші
товариства повинні йти шляхом національного виховання, уникаючи
небезпеки опинитись в полоні вузьких політично-партійних інтересів. У
рефераті «Куди йти?» він наголошував на тому, що фізичним вихованням
мають займатись спеціальні спортивні організації, а не політичні партії:
«... приходимо до переконання, що партійна програма не зміцнює ні рук,
ні ніг, ані грудей, не допомагає ходити, скакати, змагатися. Тому чотири
якості: здоров’я, сила, характерність (вправляння руханки думаючи) та
рішучість не можуть стати виключно власністю одної якоїсь політичної
фракції» [2, 1]. Турботою сокільського виховання, на думку професора
І.Боберського, є український народ, а не якась політична група. Бо ж рухи
тіла незалежні від партійної приналежності, як і незалежні від соціального
чи економічного стану людини. Безперечно, ці думки справжнього
патріота, який поставив на вівтар усе своє життя заради відродження
українського народу, завжди приречені на актуальність. До речі, приречені
на вічну актуальність і так звані «Золоті слова І.Боберського», які дуже
дбало зібрав С.Гайдучок .

«Золоті слова І.Боберського»
 - «Менше зівання, менше нарікання, менше галясовання! Більше

руху на свіжому воздусі. Рух і сонце всіх погодить. Тоді здобудемо енергію
для народної роботи на всіх полях!».

 - «Руханка є середником до виплекання горожанських прикмет
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духа і тіла. Руханка не є сама для себе ціллю. Руханка є лише середником
до виховання якнайліпших горожан, що в роботі і забаві, в мирі та на
війні, потрапляють усюди гідно заступити свій нарід».

 - «Робота побіждає, а не крик».
 - «Рухові ігри дають нам воздух, сонце, рух, сіх, злуку і завзяття».
 - «Руханка вчить приказувати і вчить слухати. Руханка виховує

вже в молодіжи організаційний смисл, призвичаює до поділу праці, до
відповідальности за опановання роботи правильною напругою, до віри в
свої сили».

 - «Народна честь,
 Сміле око,
 Сильні груди,
 Мало слів
 А діл багато,
 Отсе клич руховиків».
 - «Світ посідає той, хто його здобуває».
 - «Ділами - не словами».
 - «Байдужі гинуть».
 - «Не ридай, а здобувай».
 - «Нероба стає рабом».
 - «Наша сила в нас самих».
 - «Все вперед, всі враз».
 - «Рухові ігри виховують одиниці на добрих горожан, бо учать їх

здобувати на себе самих і стреміти витривало до спільної мети».
 - «Згорблена постава викликує вражіння тілесного недбальства і

духової недбалости. Пряма постава вказує на силу тіла і енерґію духа».
 - «Кріпи свої сили рухом, бо коли ти слабий, світ скрутить тобі

карк».
 - «Знання рішає про долю одиниці й народу. Але про ту долю

рішають також здоровля, краса й енергія, які треба берегти й розвивати».
 - «Змагання з другими дружинами, племенами, народами,

державами найбільша принада життя. Хто не розуміє цеї принади,
робиться мертвим і попри нього переходять з погордою, бо він не
зрікається свого життя».

 - «Народ, що свої сили фізичні не плекає, не може жити і нидіє».
 - «Хто не йде, той лишається позаду».
 - «Виховання тіла - се шлях до виховання духа».
 - «Кожне покоління відповідає за прикмети тіла і духа слідуючого

покоління».
 - «Змаг гартує волю».
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 - «Треба свою роботу вміти і розуміти».
 - «Лише зорганізована фізична сила запевнює народови свободу

і независимість».
 - «Не приставай задовго по дорозі! Спізнишся» [3, 3-5].
Значне місце у дискусіях на сторінках руханково-спортових

журналів відводилось спорту як засобу фізичного і духовного загартування
молоді. Він, як органічна частина фізичної культури, ніколи не повинен
бути самоціллю, його вартість може визначатись лише як засіб просування
до високої благородної мети. З цих міркувань у сокільському русі з початку
його заснування формувалось негативне ставлення до спорту. Лідери
організації вважали, що фізичний розвиток людини, її виховання мають
забезпечуватись тільки засобами сокільської гімнастики. Досить
тривалими і гострими були дискусії з приводу ставлення до спорту соколів.
І тільки професор І.Боберський дав поштовх до розуміння того, що в
діяльності товариств не варто обмежуватись лише засобами гімнастики,
але доцільно пропагувати і спорт.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що
завдяки теоретичній та організаторській діяльності Івана Боберського,
одного із лідерів спортивно-гімнастичного руху Галичини, фізичне
виховання посіло чільне місце у процесі формування молодих українських
галичан.

Зазначені проблеми потребують проведення подальших досліджень
у вибраному напрямку.
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РОЛЬ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО У РОЗРОБЦІ СИМВОЛІКИ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА “СОКІЛ-БАТЬКО”

У МІСТІ ЛЬВОВІ
Сова Андрій

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті показано роль Івана Боберського у розробці символіки
українського товариства “Сокіл-Батько” у Львові. Увагу звернено на відзнаки, які
розробляв І. Боберський, а також простежено процес створення прапора товариства
“Сокіл-Батько”, в якому він взяв активну участь.
Ключові слова: Іван Боберський, місто Львів, товариство “Сокіл-Батько”, відзнаки,
прапор.
Аннотация: Сова Андрей. Роль Ивана Боберского в разработке символики
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украинского общества “Сокил- Батько” во Львове.  В статье показывается роль
Ивана Боберского в разработке символики украинкого общества “Сокил- Батько”
во Львове. Внимание обращено на знаки отличия, какие разрабатывал Иван
Боберский, а также прослежено процесс создания флага общества “Сокил-Батько”,
в котором он принял активное участие.
 Ключевые слова: Иван Боберский, город Львов, общество “Сокил-Батько”, знаки
отличия, флаг.
Annotation. Sova Andrij. The role of Ivan Bobersky in the elaboration of the symbols of
the Ukrainian association “Sokil-Bat’ko” in Lviv. The article hinglights the role of Ivan
Bobersky in the elaboration of the symbols of the Ukrainian association “Sokil-Bat’ko”
in Lviv. Special attention is paid to the rewards elaborated by Ivan Bobersky. The research
work analyses the creation process of the associatons flag in which Ivan Bobersky took
active part.
Key words: Ivan Bobersky, city of Lviv, association “Sokil-Bat’ko” rewards, flag.

Актуальність теми.  Національно-визвольна  боротьба
українського народу у XX столітті породила плеяду визначних громадсько-
політичних діячів. До них належить Іван Боберський (1873-1947), ім’я
якого золотими літерами вписано до пантеону української слави.
Боберський був одним з перших популяризаторів української фізичної
культури як засобу пробудження національної свідомості народу. Він став
одним з головних творців сокільсько-січового руху на Галичині, був
талановитим педагогом, журналістом і видавцем, написав ряд підручників
зі спортивних ігор та фізкультури. Велику увагу привертає активна
діяльність Івана Боберського в українському товаристві “Сокіл-Батько”,
де він був головою з 1908 по 1914 рр. Особливо слід відзначити великий
вклад цього видатного діяча у розвиток символіки товариств “Сокіл” в
Галичині, а саме прапорів, відзнак та інших атрибутів. Однак цей аспект
в біографії Івана Боберського не досліджений і потребує грунтовного
висвітлення. Адже вивчення осмислення й аналіз символіки товариств
“Сокіл” в Галичині кінця XIX – першої половини XX ст. дасть можливість
розумно використовувати історичний досвід на сучасному етапі розбудови
державності України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Говорячи про роль
Івана Боберського у розробці сокільської символіки, слід зазначити, що
символіка товариств “Сокіл” в Галичині не була предметом вивчення, а
фундаментальні роботи з комплексного вивчення еволюції прапорництва,
емблематики, відзнак та печаток українських товариств “Сокіл” взагалі
відсутні. Радянські та діаспорні історики подавали лише фрагментарні
відомості, що стосувалися історії та символіки вищезгаданих товариств.
Лише в 90-х роках XX століття з’явилися грунтовні дослідження по історії
організацій та товариств, які існували на території Галичини в кінці XIX
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– першій половині XX ст. Серед них слід виділити монографію О. Вацеби,
в якій розглядаються особливості розвитку спортивно-гімнастичного руху
в Західній Україні періоду кінця XIX – 30-х рр. XX ст. [6], а також її
статтю про Івана Боберського [5]. Заслуговують на увагу праці В. Леника
[10], І. Андрухіва [1], Б. Савчука [13] та інших. Однак ці автори
висвітлюють більше історію українських молодіжних товариств та
організацій, а символіка в їхніх працях займає лише другорядне місце.
Значне пожвавлення у дослідженні символіки товариств “Сокіл” принесли
наукові геральдичні конференції, які проводилися і проводяться у Львові,
починаючи з 90-х рр. минулого століття, під керівництвом Українського
геральдичного товариства. В цей період з’явилися статті таких дослідників
як О. Круковського [9], С. Пахолка та О. Мартин [12]. Однак, автори цих
досліджень торкаються лише окремих відзнак, емблем, печаток, а
комплексне дослідження цих пам’яток відсутнє.

Мета дослідження. У даній статті автор поставив перед собою
за мету з’ясувати роль Івана Боберського у розробці сокільської символіки.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють не весь період існування
товариств “Сокіл” в Галичині (1894-1939 рр.), а лише 1908-1918 рр., під
час яких Боберський активно працював в товаристві “Сокіл-Батько” у
місті Львові.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Основні результати. Попередні голови львівського товариства
“Сокіл” такі як Василь Нагірний (1894-1900 рр.), Василь Гукевич (1900-
1901 рр.), Альфред Будзиновський (1901-1908 рр.) також працювали по
розробці сокільської символіки. Було затверджено однострій та відзнаки,
з’явилися сокільські ленти, велася робота по створенню прапора
львівського “Сокола”. Однак за їхнього головування не було створено
прапора “Сокола-Батька”. Потреба в цьому була велика, адже по всій
Галичині виникає багато сокільських осередків, проводяться вечори та
прапорові свята. Цю проблему взявся розвязати Іван Боберський.

Процес створення прапора “Сокола-Батька” був нелегкий. Ця
робота розпочалася ще з кінця ХІХ століття. Статут товариства від 1892р.,
який був затверджений Міністерством внутрішніх справ у Відні 26 липня
1893р. і Галицьким намісництвом 3 серпня 1893р., передбачав наявність
власного прапора. Зокрема, в § 34 зазначалося: “Знамя товариства є руский
лев, поклик “бодрім ся”. [16, арк. 5; 17, спр. 1, арк. 7]. Це підтверджувалося
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і в наступних статутах. [15, c. 2]. Однак товариство “Сокіл” у Львові не
спромоглося одразу створити прапор. Відомо, що “Клуб Русинок” взявся
виготовити для товариства “Сокіл” прапор з зображенням золотого лева
на синьому тлі [6, с. 26]. Однак з цієї ініціативи нічого не вийшло.

Основна проблема полягала в тому, щоб виконати добрі ескізи
прапора. Це питання особливо ретельно обговорювалося на початку ХХ
століття. 3 серпня 1903р., коли головою прапорової комісії був обраний
Ярослав Вінцковський [17, спр. 39, арк. 23]. (псевдонім Ярослав
Ярославенко) робота в цьому напрямку пожвавилася. Було оголошено
збір фондів на прапор. На засіданні старшини “Сокола” 11 червня 1904р.
було ухвалено, що прапор товариства має бути подібний до гетьманського,
з обов‘язковим зображенням святого Михаїла. Прапорова комісія за
консультаціями вирішила звернутися до директора Архіву давніх актів
міста Львова Александра Чоловського та професора Яггелонського
університету, геральдиста та сфрагіста Францішека Пекосинського, які
мали провести геральдичне дослідження про зображення святого Михаїла
та лева. [17, спр. 39, арк. 43, 51]. А. Чоловський, навіть, погодився в цих
питаннях провести консультації для товариства. Прапорова комісія також
вела роботу по збору ілюстративного матеріалу. Однак, ця робота велася
дуже мляво. 7 березня 1905 р. для того щоб пришвидшити створення
сокільського прапора старшина вирішила затвердити вигляд прапора, а
також вибрати день його посвячення. [17, спр.39, арк.63]. Але, ці рішення
не судилося тоді втілити в життя.

Зі звіту гімнастичного товариства “Сокіл” у Львові за 1908 р.
можемо дізнатись про те, що на засіданнях прапорової комісії, участь в
яких брали М. Коць (голова), С.  Миронович, В. Ратишина, О.
Сопотницький, П. Сенюта, Б. Шехович та Л. Хоминський, обговорювалися
розміри, колір і вишивка прапора. Однак остаточного вигляду прапора
товариства “Сокіл” у Львові не було затверджено, хоча комісія провела 4
засідання. [11, с.6].

В 1909 році назва товариства “Сокіл” у Львові змінюється на
“Сокіл-Батько”. Сокільська організація кількісно швидко зростає, тому
питання символіки кожного осередку набирають високої ваги. Особливо,
це було важливим для центрального товариства “Сокіл-Батько” у Львові.
Тому в 1910 р. прапорова комісія наполегливо веде роботу по розробці
прапора. Досить активними в ній були М. Коць та І. Боберський.
Прапорова комісія зібрала з гербарів копії “льва” і “святого Михаїла”, які
рисував І. Галавин. І. Боберський перебуваючи в серпні 1910 р. у Франції
в Парижі порозумівся з українцями, які там проживали і художник
Олександр Зінов‘єв, який перебував на мистецьких студіях за ціну 225
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франків зробив ескізи гербів, які 2 лютого 1911 р. прибули до Львова.
Товариство “Сокіл-Батько” ці ескізи отримало 4 лютого 1911 р., а на
засіданні 9 лютого старшина “Сокола-Батька” затвердила одержані ескізи
лише з тією поправкою, що біля голови святого Михаїла був лише ясний
круг, а не кругова площа і напис “Боріте ся! Поборете!” не був біля голови,
а біля ніг святого Михаїла по обох боках. [7, ч. 54-55, с. 6]. 14 січня 1911
р. О. Зінов‘єву відіслали гонорар за роботу. У Франції Ліонська фірма
Dalger виготовила зображення лева і святого Михаїла на шовковій тканині.
[7, ч. 54-55, с. 6] Прапор був зроблений з дуже високою якістю.
Сокільський часопис за 30 травня 1911 р. повідомляв, що товариство
“Достава” отримало прапор “Сокола-Батька” з французької фабрики; на
першій сторінці було поміщено фотографію, де було зображено одну
сторону прапора – лева який спирається на скелю. [7, ч. 57, с. 1, 10].

На прапорі розміром 120 х 150 см був зображений з одного боку
золотий лев з короною на синьому тлі, що спирається лапами на жовту
скелю. [2] По краях полотнища від древка розташовувалися зубці жовтого
кольору. Над малюнком напис “Все вперед!” З другого боку прапора на
малиновому тлі була постать святого Михаїла з опущеним мечем у правій
руці й піхвами – у лівій. Під малюнком напис (слова Тараса Григоровича
Шевченка): “Боріте ся! Поборете!” По краях полотнища від древка
розташовувалися зубці білого кольору. Полотнище кріпилося герасівкою
до древка, яке закінчувалося вістрям списа. [7, ч. 60, с. 2, 12]. До речі,
гасло “Все вперед! Всі враз!” на думку І. Боберського, з‘явилося вперше
на оголошеннях, які скликали Перший Краєвий Здвиг у Львові – 10
вересня 1911 р. [3, с. 12]. Прапор “Сокола-Батька” урочисто посвячений
у Львові митратом А. Білецьким у неділю 10 вересня 1911 р. Урочисте
посвячення розпочалося о 10 год. 15 хв. на площі “Сокола-Батька”. [7, ч.
61, с. 2]. Показовим є те, що на посвячення прапора було передано одну
ленту через Л. Цегельського з Києва, дві інші від українців і українок з
Північної Америки потрапили до Львова через три тижні після посвячення
прапора. [7, ч. 62-64, с .2]. На ленті, яку надіслали українці з Києва був
напис: «Соколові-Батькові” 1911. Українки з Київа: Хай прапор Батька
з‘єднає Соколів понад Дністром та над Дніпром.” [14, с. 15]. В держак
прапора “Сокола-Батька” планувалося вбити сто цвяшків. [7, ч. 61, с. 4].
Також ленти до прапора “Сокола-Батька” прислали чернівецька “Січ” і
львівська “Жіноча Громада” [17, спр. 62, арк. 79]. Після посвячення
прапору відбувся святковий похід вулицями Львова, в якому було близько
70 прапорів [17, спр. 62, арк. 75].  З прапором “Сокола-Батька”
представники українського сокільства на чолі з І. Боберським були на
Всесокільському здвизі у Празі, який відбувся 30 червня 1912 р. [7, ч. 71,
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с. 3].
Крім прапора, сокільські організації використовували у своїй

діяльності різноманітні металеві відзнаки. На увагу заслуговують ювілейні
відзнаки, до розробки яких І. Боберський приклав чималих зусиль. В 1914
р. за задумом І. Боберського інженер Роман Грицай створив відзнаку для
Шевченківського здвигу, який відбувся 28 червня 1914 року у місті Львові.
Відзнака мала форму трикутника, який мав по сторонах півкруги. В цих
півкругах були поміщені букви: “СБ”, “УСС”, “СТУ”, тобто відповідно –
“Сокіл-Батько”, “Український Січовий Союз” та “СТ Україна”. В середині
трикутника був напис: “Шевченковий здвиг 1914, 28. VІ”. Форму
трикутника було взято для того, щоби кожен, хто чіпляв відзнаку до одягу,
міг обернути її так, щоб назва його товариства була зверху. Розмір відзнаки
становив – 35 х 35 мм. Ця відзнака випущена у Відні коштами “Сокола-
Батька” та Українського Січового Союзу. Тираж як на той час був досить
великим – 10 тисяч з білого металу і 100 штук з міді [8, с. 50].

Існування сокільських організацій, а разом з ними і символіки,
не припинялося під час Першої світової війни. Про це свідчать відзнаки
1917 і 1918 рр. під назвою “Соборна Україна” [4, с. 121, 136, 153] випущені
у Відні накладом “Вістей з Запорожа” (друкований орган “Сокола-
Батька”). Автором відзнак був Іван Боберський, а художнє оформлення
зробив Юліан Буцманюк.. Відзнака у вигляді трикутного щита, в центрі
святий Михаїл з мечем у правій руці та щитом у лівій. На щиті зображення
Галицького Лева. Вгорі напис – “Україна” внизу “1917. 20. ХІ”. Розміри
щита 30 х 25 мм [8, с. 50]. Ці відзнаки карбовано з сірого металу та бронзи.
Також були срібні відзнаки, які мали внизу цифру 1917, а на зворотній
стороні напис: “Українці мусять лучитися як українці для оборони прав
українського народу Михайло Грушевський в році Свободи України 1917”.
Вже в 1917 р. розійшлося 30 000 штук цієї відзнаки між українцями в
австрійській армії, що носили її збоку на шапках окрім інших ювілейних
відзнак. Ці відзнаки носили навіть на ланцюжках на шиї. Гроші від
реалізації вище названих двох відзнак йшли на закупівлю землі під
“Український Город” (стадіон) для “Сокола-Батька”.

І на завершення декілька слів про сокільські паперові знаки,
які вийшли завдяки І. Боберському. Ще в 1911 р. з його ініціативи “Сокіл-
Батько” розпочав акцію викупу земельної площі в Стрийському парку
для спортивного майдану “Городу для українського населення у Львові”.
Українці відгукнулися добровільними внесками на ідею плекання
духовного та фізичного розвитку української молоді. “Сокіл-Батько” видав
20 тисяч своєрідних грошових знаків – “квадратних метрів” [12, с.124]. З
одного боку на таких знаках було зображення гімнастичних вправ на
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площі, а на звороті – такі слова: “Один квадратний метр закуплений у
Львові на город для української суспільності. Стверджує “Сокіл-Батько”.
Ціна 5 корон”.

Висновки. Отже, проведене дослідження показує, що Іван
Боберський активно долучився до розробки сокільської символіки. За його
головування було розроблено та втілено в життя проект прапора
товариства “Сокіл-Батько” у Львові. Також наполеглива робота
проводилася Боберським по створенні нових відзнак. Це сприяло не тільки
розвитку сокільської символіки, а й позитивно вплинуло на зміцнення та
впровадження сокільської ідеї на всій території Галичини.

Перспектива подальших досліджень полягає у комплексному
розкритті участі Івана Боберського в розробці сокільської символіки.
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Стаття надійшла 15.09.2003 р.

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЙ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО
ТА ПЕТРА І ТАРАСА ФРАНКІВ

(з епістолярної спадщини Михайла Грушевського)
Старков Валерій

Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С.Грушевського НАН України

Анотація. Епістолярні джерела з фонду родини Грушевських Центрального
державного історичного архіву України у м. Києві доповнюють біографії відомих
українських діячів фізичної культури Івана Боберського, Петра та Тараса Франків.
Ключові слова: епістолярна спадщина, археографія, фізична культура.
Аннотация. Старков Валерий. Штрихи к биографии Ивана Боберского и Тараса и
Петра Франков (из эпистолярного наследия Михаила Грушевского). Эпистолярные
источники фонда семьи Грушевских Центрального государственного исторического
архива Украины в г. Киеве дополняют биографии известных украинских деятелей
физической культуры Ивана Боберского, Петра и Тараса Франко.
Ключевые слова: эпистолярное наследие, археография, физическая культура.
Annotation. Starkov Valeriy. Some strokes to the biographies of Ivan Boberskiy, Petro
and Ivan Franko (from Mukhailo Hrychevskiy epistolary heritage). It is analyzed the
epistolary heritage from fond of family Hrychevskiy of the Central State Historical
archive of Ukraine in Kyiv. The biographies of famous Ukrainian figures of physical
culture Ivan Boberskiy, Petro and Ivan Franko have been added.
Key words: epistolary heritage, archeography, physical culture.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій.

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського складає серед
матеріалів фонду № 1235 (це - фонд родини Грушевських в Центральному
державному історичному архіві України у м. Києві - ЦДІАУК) окремий і
найбільший розділ [1, С.5]. Листуванню вченого присвячено понад 600
справ і, вивчаючи епістолярну спадщину вченого, ми звернули увагу на
листи та інші повідомлення до М.Грушевського видатного громадсько-
політичного діяча, одного з головних творців пробудження українців
засобами фізичної культури Івана Боберського (справа 349, 13 с.) [1, С.
13], а також активних учасників цього руху братів Петра і Тараса Франко
(справа 804, арк. 1-7) [1, С. 76]. Хоча обсяг цих повідомлень невеликий
(листів від І.Боберського налічується шість за період з 16 квітня до 30
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серпня 1913 р., а від братів Франко також шість: Петро - два повідомлення
1906 р., Тарас - чотири за 1908-1910 рр.), вони додають певні штрихи до
загальної картини життя славетних українців.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М.С.Грушевського НАН України.

Організація дослідження та основні результати.
Ознайомившись з листами І.Боберського до М.Грушевського і

маючи на увазі підготувати їх до видання, ми дізнались, що вони не так
давно опубліковані «Українським істориком» - фаховим журналом
Українського Історичного Товариства з центром у США. Співробітник
нашого Інституту, доктор історичних наук, о. Юрій Мицик, за результатами
праці у ЦДІАК, у праці «З листів до Михайла Грушевського» надрукував
низку епістолярій (загалом 46 від 25 кореспондентів), серед яких і шість
вищезгаданих листів І.Боберського [2, С. 495-498]. Оскільки тексти листів
вже надруковані, а у вступному слові [2, С. 471-476], за відсутності інших
коментарів, зазначено лише, що Іван Боберський «був головою «Сокола-
Батька» і в такій якості звертався до вченого з проханням написати
статтю до ювілейного збірника на честь товариства «Сокіл-Батько».
Інші листи є дуже лаконічними, але дозволяють простежити маршрут
мандрівок Боберського Австрією» [2, С. 474], ми з різних причин
утримались в даній публікації подавати свої примітки до листів, і
залишимо це на майбутнє. Насамперед тому, що характер нашої публікації
носить інформаційний і обмежений характер. Проте зазначимо, що ми
не згодні з прочитанням деяких фрагментів тексту листів. Так, в листі від
25 липня, на нашу думку, замісто «Однодушностию і карностию годі
нам величатись. Розвязка трагедії наступила така, яку стяг був собі
нарід, з котрого девізом було: «Що голова, що розум», живемо ладом
усобиць княжих і гетьманських, лише при інших депозиціях.» [2, С.496]
має бути «...однодумностию і карностию годі нам величатись. Розвязка
трагедії наступила така, яку стагнув собі нарід, у котрого девізою було:
«Що голова, то розум» Живемо ладом усобиць княжих і гетьманських
киринь і лише при иньших декорациях.» [3, арк. 4]. Далі, в публікації цього
ж листа читаємо: «Чи могли би ми просити о ню на 30 серпня*, не
пізніше?», а після тексту листа - примітка: «Відзначене нами знаком (*)
слово «серпня» виправлено на «вересня» [2, С. 496-497]. Ми ж бачимо в
оригіналі, що закреслене саме слово «вересня», а на справедливість цього
в дужках зазначена дійсна дата: «Чи могли би ми просити о ню на 30
серпня, не пізніше? (30.VIII.1913.)» [3, арк. 5]. В тексті поштової листівки
від початку серпня з Neumarktl’a замісто «Позволю собі пояснити! (?).
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Моя адреса від 2/8 - 30/8. 1913» [2, С.497] має бути: «Позволю собі
повідомити мою адресу від 2/8 - 30/8. 1913». Підкреслені розбіжності, а
є і інші, зайвий раз підкреслюють, що археографічна обробка текстів
листів не є проста справа і неточності і похибки під час опрацювання
рукописного тексту ускладнюють, а іноді і спотворюють розуміння тексту.
В даному випадку ми скоріше маємо говорити про перший випадок.

Щодо листів Петра та Тараса Франко до М.Грушевського [4], то
зважаючи на їх невеликий обсяг і на те, що вони, за нашими даними, не
публікувались, ми вміщуємо їх нижче, в рамках цього повідомлення. Місце
і дата написання листа визначалась або за прямою вказівкою на це в листі,
або за змістом, або за поштовими штемпелями на конверті чи поштовій
листівці. Збережена мова оригіналу. Непрочитані слова позначені трьома
крапками в кутових дужках <...>, непевно прочитані слова включені в
такі ж дужки. В квадратових дужках [...] розкриті скорочення. Нумерація
листів наша.

Листи Петра і Тараса Франко до Михайла Грушевського
[1]

Львів, •5 серпня 1906 р.,
Високоповажаний Пан Професор!

Чи не були би Ви так ласкаві приняти до «Вістника» переклад
одної англійської повісти «Nadathe Lily» (Нада Лїліа) Г.Рідера Ґаґґарда?
Переклад буде <небавом> скінчений і поправлений батьком. Повість з
житя південноафриканських негрів обіймає 340 ст[орінок] друком малої
виїмки. Жду скорої і прихильної відповіді.

З глибоким поважаннєм,
П.Франко.

[2]
•Львів, 1906 р.,

Високоповажаний Добродію!
Чи не могли би Ви постарати ся для мене о вільну карту до
університетської бібліотеки?

З поважанєм,
П.Франко.

[3]
Львів, 23 листопада 1908 р.

Високоповажаний ПанеПрофесор!
<...> одержав я назад з Києва свого Ганнїбала і на знаю що і як. Менї
ходило о ласкавий осуд сеї пєси (семої з черги) чи здатна вона до чого, бо
працював я над нею цілий рік, використуючи всякі можливі історичні
джерела. Осмілююся отже запитати, які у ній головні недомаганя і браки
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<актуально прикмети>, щоби я міг потім після ласкавих вказівок її
переробити чи й змінити і покористувати ся ними на будуче. Друга справа
ся, що на зазив Редакції «Літ[ературно]-Наук[ового] Вісника» післав я в
Київ до контори журнала щонайкращі вірші мадярських лїриків Беллього
і Беренжера у моїх перекладах, але доси не знаю чи дійшли вони до
хвальної редакції, а як дійшли, то чи і коли будуть поміщені у
[«Літературно-Науковому] Вістнику[«].Маю у себе готовий переклад
шекспірового «Венецького купця»; чи не міг би він найти поміщеня у
«Видавничим  Стілці» як і  рівно ж II часть <Фавста> Івана
Ґетого?Ожидаючи ласкавої відповіди пишу ся з глубоким поважаннєм.
Львів, 23 падолиста.

Франко Тарас.
[4]

Львів, 14 грудня 1908 р.
Високоповажаний ПанеПрофесор!

О відповідь ласкаву прошу в знаних справах; вже так довгий час жду,
Франко Тарас.

Львів. 14 грудня 1908 р.
[5]

Львів, 6 вересня 1910 р.
Високоповажаний Пане Професор і Редактор!

Перекладаю на укр[аїнську] мову <...> драму Стріндберга «Ключ
від царства  небесного» віршом.  Чи не могла би вона  піти до
[«]Л[ітературно]-Н[аукового] Вістника[«]? Прошу повідомити мене про
се на львівську адресу. На бажанє вишлю зараз один чи 2 акти до
прочитаня. <...> оригінал до порівняня.

Остаю з глубоким поваж[анєм].
Тарас Франко, <...> фільос.

Львів, 6/IХ.1910.
[6]

Львів, •1910 р.,
Високоповажаний Пане Професор!

Від пів року звертався до мене багато академіків і гімназистів із
просьбою, щоби я запитав Пана Професора, чи можна би спланувати
площу перед «Академічним Домом» на грище для ситківки (<...>-
тенісу). Тому що рішеня в сій справі залежить найбільше від п[ана]
Професора, звертаю ся з просьбою о відступленє згаданої площі.

Очікуючи ласкавої відповіди остаю з глубоким поважаннєм,
Тарас Франко.
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Як бачимо, переважна більшість звернень братів Франко до
Михайла Грушевського висвітлюють літературознавчий бік їхнього життя
і пов’язані з перебуванням останнього на посаді головного редактора
«Літературно-Наукового Вісника». Їх батько, видатний український
письменник і громадсько-політичний діяч Іван Франко, фактичний
редактор «ЛНВ» першого львівського періоду (1896-1906 рр.) з різних
причин відходив від активних редакторських справ і з переїздом редакції
журналу 1907 року до Києва основні редакторські функції перебрав на
себе М.Грушевський. Листи засвідчують конкретні уподобання братів як
на ниві літературної творчої праці, так і в галузі літературного перекладу
з різних мов творів різноманітних жанрів.

Стосовно «фізкультурної» тематики, то про неї нагадує цікавий
лист-звернення Тараса Франка до М.Грушевського за 1910 рік про
облаштування спортивного майданчика проти «Академічного Дому» у
Львові. Як і у випадку з листами І.Боберського, детальний коментар про
літературні сюжети і долю згаданого спортивного майданчика, згаданих
в листах Петра і Тараса Франко, автор залишає на майбутнє.

Висновки. Епістолярні джерела з фонду родини Грушевських
Центрального державного історичного архіву України у м. Києві
доповнюють біографії відомих українських діячів фізичної культури Івана
Боберського, Петра та Тараса Франків. Але на цьому не можна вважати
дослідження закінченим і тому доцільно продовжити роботу у цьому
напрямку.
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ТАРАС ФРАНКО ПРО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Винничук Олег

Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

Анотація. У статті вказано роль Тараса Франка у процесі становлення та розвитку
національної фізичної культури. Розкрито його погляди та підходи до проблеми
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місця фізичного виховання в системі шкільної освіти.
Ключові слова: шкільна руханка, теоретико-методичне обґрунтування фізичного
виховання.
Аннотация. Выннычук Олег. Тарас Франко о теоретико-методическом обосновании
физического воспитания в системе школьного образования. В статье указано роль
Тараса Франко в процессе становления и развития национальной физической
культуры. Раскрыто его взгляды на подходы к проблеме места физического
воспитания в системе школьного образования.
Summary. Vunnuchyk Oleh. Taras Franko about theoretical and methodological
substantiation of physical education in the system of secondary education. The role of
Taras Franco in theoretical and methodological substantiation of physical education in
the system of secondary education is described in the article.
Key words: school motor activity, theoretical and methodological substantiation of
physical education.

Постановка проблеми. Сьогодні особливу увагу дослідників
привертають питання пов’язані із творчою спадщиною українських
мислителів і педагогів. Найменш дослідженою у цьому плані залишається
ділянка фізичної культури та спорту. Вагоме значення в історії вітчизняної
фізичної культури в плані становлення науково-методичної думки посідає
період кінця ХІХ початку ХХ століття, особливо стосовно території
західноукраїнських земель. Значний внесок у розвиток українського
фізкультурного руху, навчально-методичної, видавничої роботи зробив
Тарас Іванович Франко.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для роботи над
статтею було використано напрацювання останніх років – зокрема наукові
публікації О.Вацеби, Б.Трофимяка, І.Андрухова, Б.Савчука, Р.Мелеха,
І.Парійчука та ін., а також архівні матеріали.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Метою нашого дослідження було вивчення та аналіз творчої
спадщини Тараса Франка стосовно теоретико-методичного обґрунтування
фізичного виховання в системі шкільної освіти.

Результати дослідження. Тарас Франко народився 9 березня
1889 року у Львові. Вчився в українській народній школі при учительській
семінарії у Львові, згодом – в Українській академічній гімназії, де вивчав
грецьку та латинську мови. Після закінчення з відзнакою гімназії –
викладає філологію у Львівському університеті, робить переклади
літературних творів грецьких письменників, сам пише вірші. Одночасно
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працює гімназійним вчителем у Львові, однак, не довго, бо був призваний
до військової служби. У ранзі підпоручника під час Першої світової війни
служив на італійському фронті. Важкі умови військового лихоліття
спричинили хворобу на тиф, якою хворів тричі. Після одужання, вже в
якості перекладача, Т.Франка переводять на австрійсько-російський
фронт. Разом з австрійськими частинами доходить до Одеси, де попадає
в радянський полон. Ціною неймовірних зусиль у 1918 році повертається
до Львова, де одразу ж активно включається в національне життя галичан,
отримує посаду вчителя в академічній гімназії.

У 1923 році видає першу грунтовну монографію “Історія й теорія
руханки”, друкує цілий ряд статей з методики тренувань футболістів, стає
головою УСТ “Україна”. Після одруження переїжджає до Києва на посаду
професора в академії Наук ім. Т.Шевченка. Виховує трьох дітей,  двох
доньок – Зеновію та Любов, і сина Роланда, який є єдиним внуком, що
носить прізвище Франко.

Фізична культура і спорт мали в особі Тараса Франка своїх
незмінних прихильників, який вбачав у них вагомий засіб виховання нової,
гармонійно розвиненої людини, вільної людини майбутнього, про яке
палко мріяв і до якого торував шляхи своїм життям, творчістю і
боротьбою.

Перші десятиліття ХХ століття були хвилею панування шкільного
питання над усіма іншими національними справами. Аналізуючи
становище української суспільності, М.Грушевський прийшов до
висновку, що на початку ХХ століття вона опинилася в тій же ситуації, у
якій  була в другій половині XVI ст., коли поширення культури в
національно чужих формах загрожувало розвиткові українства. Як тоді
постулат національної школи став основоположним пунктом українського
життя, так і на початку ХХ століття створення національної школи було
однією із найдієвіших запорук національного відродження.

У працях М.Грушевського, І.Франка, О.Іванчука, І.Копача,
М.Лозинського, С.Томашівського, І.Ющишина та ін. продовжувалась
розробка теоретичних засад національної освіти, виходили українські
педагогічні часописи “Учитель”, “Промінь”, “Прапор”, “Наша школа”,
“Український вчитель” і ін., видавалися українські підручники, всіма
засобами в українській свідомості утверджувалася думка про те, що без
розвитку національної школи відродження неможливе.

Значними були здобутки галичан у практичній роботі  з
національного виховання молоді. Його метою було виховання людини,
яка усвідомлює свою національну приналежність, відчуває свою високу
відповідальність перед народом, всебічно підготовлена до здійснення
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державницької ідеї.
Початки такого виховання давала галицька сім’я, яка, незважаючи

на багатовікові намагання окупантів денаціоналізувати український народ,
зберегла традиції народної педагогіки, історичну пам’ять та  волелюбність.

Вихованню українця, основними рисами якого були б свідомий
патріотизм, висока моральність, вихованість, освіченість, фізична
досконалість та витривалість, сприяла діяльнсть спортивних організацій
“Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, які мали чітку структурну систему виховання
молоді, використовували різноманітні форми виховної роботи.

Тарас Франко був одним із тих, хто зумів закласти перші камені
у фундамент галицького українського тіловиховання, сокільського,
січового, пластового рухів. В 20-ті роки ХХ століття він займався
проблемами національного виховання та розитку шкільної фізичної
культури. У своїй статті “Розвій руханки серед українців” [1] висловлює
думку з приводу того, яким повинно бути виховання в українських школах.
Він пише: “Маю вражіння: щойно вихованці українських шкіл збудують
Україну! Старе покоління надто мягке, опортуністичне, до того пересякле
російщиною і без ненависти до неї не здатне кермувати державним
кораблем. Ті, яким мимо ударів історії й досі не вивітрів з голови
федералізм (за всяку ціну!) мусять вимерти й дати місце новим свіжим
силам, рухливим як Жиди, підприємчивим як Американці, солідним як
Німці, твердим як сталь і безпощадним як чекісти. Мягка людина і мягкий
нарід не варта жити на світі! Закон боротьби за  існування
найсправедливіший, для всіх однаковий і не знає виїмків.” Таким чином
бачимо, що Тарас Франко значної уваги приділяє проблемам виховання,
вказує шляхи, яких необхідно дотримуватись в справі побудови незалежної
держави.

Поряд з цим Тарас Франко велику увагу приділяє шкільній
руханці. В статті “Нове в шкільній руханці” [2] він досліджує вагомість
фізичних вправ з огляду на їх користь для здоровґя. В шкільництві він
рекомендує застосовувати такі вправи, які “мають фізіологічну вартість
(призводять до швидкого обігу крові, а не занадто втомлюють, вправи,
що зміцнюють мґязи і збільшують рухомість суглобів)”. Тарас Франко
пише про те, що “важкість вправ слід поділяти залежно від віку і пола”.
Більше уваги слід приділяти вправам, що “дадуться примінити в
практичнім життю: елястичний, рівний хід чи марш зі співом, стартовий
біг швидкий і на витривалість”. Тарас Франко зазначає, що в шкільній
руханці необхідним елементом навчання є “ритм у виді співу, музики,
танцювальних кроків, ритмічних рухів”. Крім цього він надає перевагу
вправам при ходьбі, в позиції сидячи і лежачи. Команди слід подавати
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“устно, свиставкою, знаками”. З огляду на це можна сказати, що Тарас
Франко був обізнаний в теорії та методиці фізичного виховання, знав і
розумів, які вправи потрібно виконувати для розвитку тієї чи іншої
фізичної якості, який вплив вони мають на організм людини.

 Година руханки, на думку Тараса Франка, повинна складалася з
трьох частин: “початкових вправ, головних і кінцевих”. Він зауважує, що
“при укладанню вправ треба оминати форсовані вправи ніг, отже даємо
вправи переважно рамен і туловища”.

В статті “Нове в шкільній руханці” [2] він подає взірець вправ,
які виконуються в залі, де є головні прилади шведської руханки (з огляду
на зацікавленість сучасними педагогами в тогочасній спортивній
термінології опис вправ подається в оригіналі ):

І. Вступні вправи.
1. З обводу кола подаємо мяч середущому бічним замахом, те

саме в маршу і в бігу.
2. Марш зі скрутом туловища і вимахом рук.
3. Вимахи рамен у ході, ногу просту викидаємо вперед руки

вперед і в бік.
ІІ.Головні.

4. Поглиблюємо присід, заточуємо кола раменами вперед і боком.
5. Бічний випад і згин туловища. Згин рамен, піднос коліна в

гору, руки в гору.
6. Утворення чести до вправ у шаховім порядку пересунення в

бік кроком підскоками. В розкроку сильний згин вперед зі
скрутом туловища.

7. При щеблівці задом з викроком легкий випруг. Передом згин
сильний, хапаємо руками за щабель і звис коміть головою.

8. На трамі на висоті шиї вищим підхопом, сід бічний, згин
ритмічний чолом до траму. Відмах передом.

9. Згин рамен, ластівка на одній нозі, піднос коліна до чола при
помочі рук.

10. Похил, піднос правої руки і лівої ноги, потім навпаки.
11. Перескоки з розбігу через плотик 60цм. висоти.
12. Марш випружений на пальцях. Дужанка. Коломийковий крок.

ІІІ Кінцеві
13. Лежимо задом при щеблівці, хапаємо руками за щабель,

підносимо ноги догори, потім спускаємо в бік. Як нема
щеблівки – один вправляючий помагає другому.

14. Через козла і скриню на поперек у двох чергах: перескок з
підгином ніг і розкрочний, через скриню переворот.
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15. Вимахи рук і підскоки без напруги мґязів.
16. Марш зі співом.
Т.Франко розумів,  що досягнути кінцевого позитивного

результату у процесі  шкільного фізичного виховання  можна лише за
умови, коли, в першу чергу, сам вчитель буде відповідати високому
професійному рівню. У зв’язку з цим, Тарас Франко висуває ряд
першочегових вимог до його діяльності -“вчителів руханки потрібно
навчати: 1) щоби вони вміли показати вправи і знали послідовність їх
виконання; 2) щоби команди видавали короткі; 3) щоби робили потрібні
відступи між вправами; 4) як показують вправу самі, щоби робили рух
противною ногою, а не тою, що показана; 5) аби голос відповідно
моделювали, н-д: рааз-дваа в лііво, в прааво. Як бачимо, методична
підготовка Тараса Франка  була  на досить високому рівні, адже дані
рекомендації широко використовуються і в сучасній методі фізичного
виховання.

В шкільній руханці Тарас Франко всі вправи поділяє на 9 груп:
“1) вправи ніг (впоряд і вільні вправи); 2) випрямлення туловища; 3) звис
і піднос тіла; 4) вправи на рівновагу; 5) вправи хребта, лопаток і шиї; 6)
вправи черевні; 7) бічний згин і вправи мґязів боків тулуба (пр. рух косаря);
8) скоки і біг; 9) віддихові вправи”.

Висновки. Таким чином, Тарас Франко у 20-ті роки ХХ століття
був одним із фундаторів національного фізичного виховання, займався
проблемами тогочасного шкільництва, запроваджував національну
спортивну термінологію  тощо. На сьогоднішній день його теоретико-
методичні праці дають нам змогу оцінити рівень, дізнатися про значення
та завдання фізичного виховання в час, коли українська нація існувала  в
доволі суперечливих та складних умовах бездержавності. Зазначений
аспект потребує подальшого дослідження.
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ЖИТТЄВИЙ  ШЛЯХ ТА ТВОРЧА СПАДЩИНА ГЕТЬМАНА
УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

Байцар Юрій, Зубрицький Любомир, Стефанишин Орест, Шевчук Леся
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті йдеться про життєвий шлях І.М.Боберського (1873-1947р.р),
яскраву постать сокільського руху в Галичині. Він очолив увесь спортивно-
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гімнастичний рух, став ідеологом та організатором національної системи
тіловиховання, за що йому було присвоєно почесний титул “Батько української
фізичної культури.
Ключові слова: гімнастичне товариство “Сокіл”, “Учительський кружок”,
Спортивне товариство “Україна”, “Сокіл-Батько”.
Аннотация. Байцар Ю., Зубрыцькый Л., Стефанышын О., Шевчук Л. Жизненный
путь и творческое наследие гетьмана украинского спорта Ивана Боберського. В
статье речь идет о жизненном пути И.М. Боберського (1873-1947), яркую фигуру
сокольского движения в Галичине. Он возглавил все спортивно-гимнастическое
движение, стал идеологом и организатором национальной системы теловоспитания,
за что ему был присвоен почетный титул “Отец украинской физической культуры”.
Ключевые слова: гимнастическое общество “Сокол”, “Учителский кружок”,
Спортивное общество “Украина”, “Сокил-Батько”.
Annotation. Baytsar Y., Zybrutskuy L., Stefanuchun O., Chevchyk L. I. The course of
life and creative heritage of Ukrainian sport hetman Ivan Boberskiy. I. Boberskiy is a
founder of sokilsky movement in Halychyna. He was the leader off all sport gymnastic
movement, became an ideologist and organizer of the national body-building system,
for that he was given an honorable little. “Father of Ukrainian Physical culture”.
Key words: gymnastic society “Sokil”, “Sokil-Father”, “teaching circle”, sporting society
“Ukraine”.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Для роботи над статтею було використано напрацювання
останніх років – зокрема наукові публікації О.Вацеби, О.Винничука,
Б.Трофимяка, І.Андрухова, Б.Савчука, Р.Мелеха, І.Парійчука та ін., а також
матеріали періодичних видань Галичини початку ХХ століття.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Мета даного дослідження полягала в аналізі творчого й
життєвого шляху одного із фундаторів української системи тіловиховання
професора Івана Боберського.

Результати дослідження. Іван Миколайович Боберський є
видатним громадсько-політичним діячем, ім’я якого золотими літерами
вписано до пантеону української слави. Народився він 14 серпня 1873
року в сім’ї греко-католицького священика в с.Доброгостів що біля
Стебника Дрогобицького повіту на Львівщині.

Після навчання у народній школі та восьмирічній гімназії міста
Самбора вісімнадцятирічний Іван стає студентом філософського
факультету Львівського Університету. Боберський прагнув вийти за межі
вузького гімназійного кола і перенести свій досвід і знання на всю
підавстрійську Україну, насамперед на Галичину.

У липні 1892 року Боберський бере участь в установчих зборах
Українського гімнастичного  товариства “Сокіл”. Саме розвитку цього
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товариства він присвятив все своє життя. Далі він продовжує навчання в
Австрії – в Граці та Відні, де студіює в університеті німецьку філологію.
Водночас він навчається у Відні на однорічних державних студіях вчителів
фізичного виховання. 25 – річний юнак мандрує по Європі за кошти батька
і впродовж двох років вивчає сучасні системи фізичного виховання у Чехії,
Німеччині, Швеції та Франції.

Наступний етап його життя тісно пов’язаний зі Львовом, куди
він перебрався в 1990 році.

Боберський займає посаду професора німецької філології та
фізичного виховання у Львівській руській цісарсько-королівській
академічній гімназії. Блискучий знавець своїх предметів, він водночас
активно прищеплював своїм учням любов до Батьківщини – України. Не
випадково чимало його учнів стали до перших лав борців за самостійну
Українську державу в 1917-1920 р.р. Досить згадати знаменитого Євгена
Коновальця, котрий визнав, що Боберський мав на нього в гімназії
найбільший вплив.

У червні 1901 року І.Боберський створює “Учительський
кружок”, з метою підготовки вчителів руханки (фізкультури) для
українських освітніх закладів, серед перших учителів руханки з
державними іспитами є вихованці професора І.Боберського – Степан
Гайдучок, Петро і Тарас Франко, Євген Любович та ін. У цьому ж році
вступає в ряди у ряди гімнастичного товариства “Сокіл”, після чого його
на загальних зборах обирають членом старшини (ради) та другим
заступником голови “Сокола”. Львівський “Сокіл” вперше звертає увагу
на вишкіл кваліфікованих кадрів для роботи в сокільських товариствах.
Згодом викладає руханку у Львівській приватній жіночій гімназії сестер-
василіянок.

Восени 1903 року в Україні, зокрема в Києві та Чернівцях,
створюють перші футбольні команди – “Політехніка” та “ДФК”. Тоді ж
футбол робить перші організаційні кроки і у Львові, у першій реальній
школі (учнів готують до вступу у вищі господарські та технічні навчальні
заклади) створили футбольну команду “Слава”, а у Львівській академічній
гімназії І.Боберський організовує команду “Україна”.

У травні 1904 року Боберський створює спортивний осередок
під назвою “Український спортивний кружок” (УСК) у Львівській
академічній гімназії для занять бігом, метання списа та диска, а також
англійським іграм, зокрема й футболом.

Згодом Іван Боберський приступає до написання ряду підручників
зі спортивних ігор та фізкультури “Забави і ігри рухові”, та з футболу –
“Копаний м’яч” (1906р.). Налагодив також контакти з чільними
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представниками української інтелігенції, суспільно-політичного життя,
зокрема з Михайлом Грушевським та Іваном Франком.

Із  побудовою у 1906 році головного корпусу Львівської
академічної гімназії на вулиці Сапіги (сьогодні Степана Бандери) він
започаткував діяльність ще одного спортивного осередку “УСК 1906”.
Діяльність гімнастичного УСК фактично була однією з передумов
створення першого спортивного товариства.

Після одруження (1907) зі словенкою Жозефіною Полак його в
серпні 1908 року обирають головою старшини  гімнастичного товариства
“Сокіл”. Паралельно він очолює і центральний осередок товариства
“Сокіл-Батько” у Львові та редагує часопис “Сокільські вісті”, організовує
перші спортивні змагання українців з футболу, волейболу, велоспорту та
ін.

Для поширення копаного м’яча в Галичині Боберський запрошує
до Львова футбольну команду УСТ “Поділля” з Тернополя. Товариський
матч між “Україною” та “Поділлям” відбувся на стадіоні “Тор циклістів”
(велотрек) і завершився з рахунком 1:1. Опись цього футбольного
поєдинку надруковано 18 жовтня 1910 року часопис “Діло”. Це був
перший футбольний репортаж українською мовою у Львівській пресі.

Протягом 1910-1911р.р. організував викуп “Тору циклістів” який
знаходився у Стрийському парку, для того щоб товариство “Сокіл-Батько”
мало власний стадіон у Львові та не залежало від польських властей. Цей
спортивний комплекс розміром 190х120м назвали “Український город”.
До комплексу входило футбольне поле (120х170м) із трибуною на 270
сидячих місць, три тенісні майданчики, легкоатлетичні доріжки та
велосипедний трек. У листопаді 1928 року поляки спалили цей
спортивний комплекс на знак протесту проти відзначення українцями
Львова 10-річчя ЗУНР.

Особливо помітним для нього став 1911 рік. Боберському,
співголові Першого крайового Здвигу (параду) Соколів у Львові, який
відбувся з нагоди 10-річниці активної діяльності в товаристві “Сокіл” за
стародавнім козацьким звичаєм, вручають символ проводу – “Срібну
булаву” і присвоюють почесний титул – “Батько української фізичної
культури”.

Боберський диспутує з приводу назви академічного спортивного
товариства і відстоює для нього назву – “Україна”. Це перша суспільна
інституція в ХХ столітті, яка вжила назву “Україна”.

Учні І.Боберського по академічній гімназії та при підтримці свого
вчителя, вже будучи студентами 22 вересня 1911 року зібралися на
студентські збори, де вирішили утворити  СТ “Україна” для студентів
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вищих шкіл у Львові. Тоді ж  відбулися й перші запорізькі Ігрища, які
стали українським аналогом грецьких олімпіад. У грудні цього року Іван
Боберський робить перші кроки для впровадження хокею в СТ “Україна”.

Восени 1923 року за сприяння Боберського у Львові відбувся
Перший зліт пластунських організацій Галичини, які стали молодіжними
парамілітарними осередками.

З початком Першої світової війни Боберський увійшов до складу
Головної української ради, метою якої було розроблення стратегії та
тактики дій галицьких українців у цій світовій масакрі та боротьба за
свою державність, а також став одним з організаторів Легіону Українських
Січових стрільців. У вересні цього року  напередодні окупації Львова
царськими військами Бойова управа Легіону  Українських Січових
Стрільців була переведена до Відня. Іван Миколайович разом із дружиною
також перебрався до столиці Австро-Угорщини і повертається до рідного
міста лише в 1918 році.

У наступному десятилітті Боберський оселяється в канадському
місті Вінніпезі, де очолює представництво ЗУНР в США і Канаді, та
редагує часописи, викладає історію та географію  України, опікується
емігрантами. У 1932 році переїжджає до Югославії і оселяється у
маленькому словенському містечку Тржич, звідкіля походить його
дружина. У цей час широкого розголосу набули його репортажі з УІ
зимових (1936р.) і ХІ  літніх (1936р.) Олімпійських Ігор в Німеччині в
часописах “Сокільські вісті” та “Діло”.

Помер батько українського фізичного виховання у словенському
місті Тржич.

Висновки. Турботою за виховання дітей та молоді були позначені
усі конкретні справи “Сокола-Батька”. Доречно згадати акцію з викупу
спортивного майдану “Український город”, відкриття “учительського
кружка” для вишколу з учнів гімназії інструкторів руханки, проведення
Сокільських Здвигів та ін. Більшість цих масштабних заходів ініціював
один з лідерів та керівників українського сокільства – професор
І.Боберський. Подальші дослідження необхідно направити на вивчення
творчого шлях інших видатних постатей українського спортивного руху.
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ТВОРЧА ПОСТАТЬ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО У МАТЕРІАЛАХ
ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Єрмаков С.С.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотація. Наведено аналіз інформації глобальної мережі Інтернет про діяльність
І.Баберського. Представлено адреси в мережі Інтернет з посиланнями та
матеріалами на історичні аспекти становлення і розвитку українського спортивного
руху та її видатних діячів.
Ключові слова: Інтернет, історія, спортивний рух, Україна, видатні діячі.
Аннотация. Ермаков С.С. Жизненный путь и творческое наследие Ивана Боберского
в материалах глобальной сети Интернет. Приведен анализ информации глобальной
сети Интернет о деятельности И.Баберского. Представлены адреса в сети Интернет
со ссылками и материалами на исторические аспекты становления и развития
украинского спортивного движения и его выдающихся деятелей.
Ключевые слова: Интернет, история, спортивное движение, Украина, выдающиеся
деятели.
Annotation. Yermakov S.S. Zoetic path and creative heritage of Ivan Boberskiy in stuffs
of a terrestrial network the Internet. The analysis of the information of a terrestrial
network the Internet about activity Ivan Boberskiy is adduced. The addresses in a network
the Internet with the links and stuffs on historical aspects of a becoming and development
of the Ukrainian sporting motion and his outstanding figures are submitted.
Keywords: Internet, history, sporting motion, Ukraine, outstanding figures.

Постановка проблеми. Історична спадщина та життєвий шлях
відомих діячів, які сприяли становленню української державності, набуває
все більшого значення у контексті всебічного розвитку молоді. Але
виникають певні проблеми з поданням та розповсюдженням необхідної
інформації і бажанням молоді ознайомитися з нею. Основною перепоною
є привабливість більшості видів діяльності до яких і звертаються школярі,
студенти, підлітки. Що стосується вивчення історичного минулого
України, то тільки навчальні програми навчальних закладів містять
відповідні розділи. Додаткова  інформація – це справа кожного учасника
виховного процесу. Враховуючи той факт, що переважна більшість
молодих людей проводить багато часу за комп’ютером в мережі Інтернет,
є певний сенс подати користувачам інформацію про історичне минуле
українського спортивного руху.

Робота виконана у контексті загального плану спортивно-масової
та виховної роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв та
у відповідності до практичних завдань вищої школи, які представлено
Законами України „Про вищу освіту”, „Про фізичну культуру і спорт»,
програмою „Фізичне виховання - здоров’я нації” [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нечисленні публікації
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з поставленої проблеми розкривають різні аспекти становлення
українського спортивного руху. Найбільш вагомими аналітичними,
науковими та ініціативними виданнями останніх років є брошура [4, 5],
дисертаційні дослідження [2, 3, 7, 8, 12-15, 18, 25], окремі книги [21],
історичні матеріали з різних видів спорту [6, 10], та ін. [11, 16, 17, 19-
24],. Але видань, які висвітлюють життєвий та творчий шлях видатних
постатей українського спортивного руху, ще недостатньо для того, щоб
можна було стверджувати про їх позитивний вплив на виховання молоді.
Окрім того, необхідно шукати більш привабливі для підростаючого
покоління форми спілкування і навчання історії спортивного руху України.

Метою роботи є пошук в  глобальній мережі  Інтернет
інформаційних матеріалів щодо життєвого шляху та творчої спадщини
професора Івана Боберського.

Результати дослідження. Серед небагатьох українських
пошукових систем у мережі Інтернет було вибрано систему „МЕТА-
Украина” [26], як таку, що має найбільш зручні та гнучкі підходи до
виявлення замовленого матеріалу. Інші системи на пошук по ключовому
слову видають матеріали, які не відповідають змісту пошукового слова.

Система  „МЕТА-Украина” представила 15 серверів з 35
документами,  які  було досліджено більш детально.  Серед них
представлено такі.

Львівська академічна гімназія [27]. Серед випускників гімназії
були такі відомі люди як Роман Шухевич, Петро Франко (син Івана
Франка), Іван Боберський, В. Стернюк, засновник ОУН Євген
Коновалець, Іван Крип’якевич та багато інших. Подальший пошук по цій
сторінці результатів не дає.

Національна скаутська організація України „Пласт-станиця
Львів” [28]. Сайт представляє розділ „Визначні українці - члени Пласту”,
у якому розміщено інформацію про визначні постаті, що не належали
безпосередньо до Пласту, але співпрацювали з ним та сприяли йому:
Біличенко Михайло, Боберський Іван, Бокшай Йосип, Волошин
Августин, Ґренджа-Донський Василь, Донців Дмитро, Іванцев Денис-Лев,
Мельник Андрій, Мстислав І, Ольбрахт Іван, Пачовський Василь,
Підгорянка Марійка, Студинський Кирило, Теліга Олена, Філарет,
Черкасенко Спиридон, Шептицький Андрей, Юхновський Ігор. Наведено
короткі відомості про них. Так Боберський Іван - педагог, визначний
організатор сокільсько-січового руху, редактор часописів та автор
спортивних підручників. Автор назви «Пласт», сприяв становленню
Пласту.

Ця сторінка також містить інформацію за розділами:
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- Провідники національних визвольних змагань 1914-1959 років.
- Політичні провідники.
- Дипломатичні працівники.
- Військовики.
- Науковці.
- Релігійні діячі.
- Діячі культури та мистецтва.
- Підприємці.
- Провідники українського громадського життя.

Архівна Україніка [29]. Представлено розділ „Архівні матеріали
з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік. Уклав Богдан
Кравченко. АН УРСР. Археограф. комісія; Канадський Ін-т українських
студій Альбертського ун-ту. - К.; Едмонтон, 1990. - 36 с.”. Пошук за цим
посиланням результату не дав, тому була розглянута інформація, яка
залишилась у пошуковій системі. За цим розділом є наступна інформація:
- Український культурно-освітній осередок. Ukrainian Cultural

and Educational Centre. 184 Alexander Avenue East. Winnipeg,
Manitoba. Canada R3B 01.6*. Папери Боберського (1873-1947).
Обсяг: 10 томів.

- Іван Боберський народився в Доброгостові (Галичина). Навчався в
Самборі. закінчив Львівський університет, після чого став професором
німецької мови та гімнастики. 1904 p. був обраний президентом
атлетичного товариства «Сокіл-Батько». Був скарбником Легіону
Українських Січових Стрільців (1914-1918), головою Відділу
військової преси ЗУНР. 1920 p. був призначений повноважним
представником ЗУНР у Канаді та США. У листопаді 1920 p. переїздить
до Вінніпегу, де як секретар делегації ЗУНР наглядає за збиранням
коштів для пози: й на потреби оборони ЗУНР. 1925 p. допоміг
заснувати Асоціацію добробуту українських емігрантів Св.Рафаеля
в Канаді.

- Особливий інтерес для істориків України матимуть матеріали секції
І (том І): щоденник Боберського (1918-1919); та секції II (томи 2-5):
нотатки делегації ЗУНР (1920-1926).

- Довідкова література: Iwanus Ja., Senchuk \V. The Iwan Boberskyj
Collection/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no.
23. - Edmonton: CIUS, 1988. - 9 p.

Перша світова війна. Погляд з Чернівців [30]. Сторінка містить
інформацію:
- 30 липня 1914 р. львівські стрілецькі організації об’єдналися у
Спільний комітет. 2 серпня 1914 р. українські політичні партії
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об’єдналися в Головну Українську Раду з метою вести під час війни
«однорідну українську політику». Зі складу ГУР було створено
Українську Бойову Управу під керівництвом  д-ра Кирила
Трильовського.

- 6 серпня 1914 р. видано спільний заклик УБУ та ГУР із закликом
вступати в ряди УСС (Українських січових стрільців).

- 3 вересня 1914 р. з 10 тис. добровольців до легіону було відібрано 2,5
тис.

Представлено фотокартку „Бойова управа Українських січових
стрільців у складі після переїзду до м.Відня (зліва направо): Іван
Боберський, Володимир Темницький, Льонгін Цегельський, Володимир
Старосольський, Теофіл Кормош, Кирило Трильовський, Степан
Томашівський, Дмитро Катамай”.

Словник видатних українців [31].  Представлено наступну
інформацію. Боберський Іван (4.8.1873 - 17.8.1947) відомий український
громадський діяч, один з засновників українського спортивного руху. Н.
в с. Доброгостів Дрогобицького повіту на Львівщині у родині священика.
Навчався в ун-тах Львова, Відня і Граца. Перебуваючи в Західній Європі,
вивчав нові форми і методи фізичного виховання. В 1890-14 викладав
німецьку мову і фізичну культуру в Академічній гімназії у Львові. Став
одним з організаторів сокільсько-стрілецького руху, в 1910-14 - голова
«Сокола-Батька». Редагував періодичні видання: «Вісті з Запорожжа»
(1910-14) і «Січові вісті» (1912-14). На поч. першої світової війни увійшов
до складу Бойової Управи УСС. з 1915 - член Головної Української Ради.
В 1918-19 - референт пропаганди у державному секретаріаті військових
справ ЗУНР. В листопаді 1920 за дорученням Державного Секретаріату
ЗУНР-ЗОУНР виїхав до США. 3 1922- секретар представництва ЗУНР у
Канаді. Брав активну участь у житті української діаспори в Америці. В
1931 повернувся в Європу. В 1932-47 жив у м.Тржичі (Югославія). Автор
поручників з фізичного виховання - «Забави й ігри рухові» (1904-05).
«Копаний м’яч» (1906) та ін.

Івано-Франківський коледж фізичного виховання [32]. Рада
коледжу започаткувала персональні стипендії імені батька українського
тіловиховання - І. Боберського.

Сайт www.uarmy.ms.km.ua [33]. Розміщено статтю Богдана
Якимовича: «ГЕЙ, «СІЧ» ІДЕ, КРАСЕН МАК ЦВІТЕ!» (До 100-річчя
заснування галицьких «Січей»). Автор зазначає „Напередодні дня святого
Юрія, опікуна воїнства, 5 травня 1900 р. в галицькому с.Завалля коло
містечка Снятина (тепер Івано-Франківська область) сталася подія, яка
навічно вписана на скрижалі новітньої історії України. З ініціативи

http://www.uarmy.ms.km.ua
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відомого діяча Русько-української радикальної партії адвоката з Коломиї
Кирила Трильовського «в краю Черемошу й Прута» засновано пожежно-
руxанкове товариство «Січ». Саме з надр галицькиx «Січей» вийдуть ті,
хто з початком Першої світової війни стане до лав славного легіону
Українських січових стрільців”.

Представлено фотокартку: „Бойова управа Українських січових
стрільців у складі після переїзду до м.Відня (зліва направо): Іван
Боберський, Володимир Темницький, Льонгін Цегельський, Володимир
Старосольський, Теофіл Кормош, Кирило Трильовський, Степан
Томашівський, Дмитро Катамай”.

Людина i полiтика. [34]. Подальший пошук було проведено по
розділу „Минуле і сучасність”. Розділ містить низку інформації про
історичні аспекти становлення держави:
- Борис Савчук. Студентський рух у Західній Україні в 20-30-ті роки:
хроніка організаційно-ідейного становлення. 4 (4) 1999 .

- Володимир Головченко. В обороні національно-державних інтересів
України (міжнародна діяльність УСДРП в еміграції у 20-і pp. XX ст.).
3. - 2003 .

- Ярослав Луцький. Національне виховання української молоді
Галичини в 20-30 рр. ХХ ст. у «Пласті». 2 (20) 2002 .

У статті Ярослава Луцького міститься наступна інформація: „На
початку XX ст. активізується культурно-освітній рух у Галичині, який
охоплює всі соціальні верстви українського населення. Помітна роль у
цьому процесі належить «Пласту». Виховна робота  у «Пласті»
засновувалась на пробудженні інтересу до історичного минулого України,
любові до культури своєї нації та до природи рідного краю. Аксіомою
стало те, що «офіційним початком «Пласту» вважається день першої
присяги пластового гуртка при Академічній гімназії у Львові - 12 квітня
1912 року. Гурток цей заснував професор гімназії доктор О. Тисовський»
[16]. Передова українська громадськість Галичини відразу оцінила
перспективи і роль новоствореного «Пласту» у вихованні української
молоді. З цього приводу професор І. Боберський писав: «Життя в таборі
далеко від домашніх вигод найкраще загартують юнака. «Пласт» має
виобразувати громадян і оборонців Батьківщини» [1].

Висновки.  Інформаційний простір мережі Інтернет має незначну
кількість інформації про діяльність Івана Боберського. З web-сторінок
користувач може ознайомитись з відомостями про його біографію,
професійну діяльність, діяльність спортивного руху України, історичні
матеріали того часу. З точки зору привабливості web-сторінок для молоді
мабуть необхідно також розміщувати інші матеріали (сучасна музика,
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спорт, екстремальна діяльність, корисні поради, методичні матеріали,
програми для комп’ютерів, надання можливості спілкування у форумі,
ігри  та інше), які б спонукали школярів, підлітків та студентів до
неодноразового звернення на зазначені сторінки. Тому є надія, що подача
комплексного інформаційного матеріалу з історичних аспектів
українського спортивного руху та привабливих видів діяльності для молоді
в мережі Інтернет стане ще одним етапом підвищення ролі спадщини
відомих діячів України у формуванні світогляду, національної гордості
та культури молодого покоління.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
пошуку історичних відомостей про інших видатних діячів українського
спортивного руху в мережі Інтернет.
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ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ НА МЕЖІ ХІХ і ХХ ст. У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

(НА СТОРІНКАХ ЛЬВІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
ЖУРНАЛУ)

Цвенгрош Густав
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Проф. В. Шухевич спонукав В. Ротальського до оприлюднення 1900 р.
в редагованому ним львівському педагогічному журналі “Учитель” серії
спеціальних публікацій про еволюційні процеси в формуванні фізичного виховання
в країнах Західної Європи. Видатні українські постаті, що наближали настання
самостійної України, усвідомлювали нагальну потребу дослідження і застосування
у навчальній практиці середніх і вищих шкіл кращих освітніх і виховних здобутків
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фізичної культури  Західної Європи.
Ключові слова: Львівський педагогічний журнал, застосування, освітні та виховні
здобутки, країни Західної Європи.
Аннотация. Цвенгрош Густав. Вопросы истории и формирования физического
воспитания на рубеже ХІХ и ХХ веков в Западной Европе (на страницах Львовского
педагогического журнала). Проф. В. Шухевич способствовал опубликованию в
1900 г. в редагированном им  львовском педагогическом журнале “Учитель” серии
специальных статей об эволюционных процессах в формировании физического
воспитания в странах Западной Европы. Выдающиеся украинские личности,
которые приближали самостоятельную Украину, понимали жгучую потребность в
исследовании и использовании в учебной практике средних и высших школ лучших
образовательных и воспитательных достижений физической культуры Западной
Европы.
Ключевые слова: Львовский педагогический журнал, использовать,
образовательные и воспитательные достижения, страны Западной Европы.
Annotation. Tsvenhroch Hystav. The question of the history and development of physical
education in XIX – XX centuries in Western Europe (on the pages of L’viv pedagogical
journal). The eminent personalities of Ukraine understood the urgent requirement to
examine and to use up in school practice the best instructional and educational
achievements of physical culture in western Europe.
Key words: The pedagogical magazine of Lviv, to use up, instructional and educational
achievements, physical culture, western Europe.

„ ...Творчим моментом є не саме лише знанн[я], але
[й] здібність і вправа в приміненню [застосуванні]
[й]ого в житті” [1].

Меланія МАЛИЦЬКА

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Важливо насамперед вказати, що дванадцятий річник знаного
не тільки в Галичині, а й на Великій Україні журналу „Учитель”, органу
Українського Педагогічного Товариства, виступив саме 1900 року у
видавництві Наукового Товариства імені Т.Г.Шевченка із серією
спеціальних публікацій Василя Ротальського стосовно сформульованої в
заголовку теми нашої доповіді [2]. І це був слушний, дуже важливий
почин*. Йшлося про те, щоб на самому початку  ХХ-го століття
привернути увагу передусім педагогів середніх і вищих шкіл України до
нагальної потреби зацікавлення, дослідження і застосування у навчальній
практиці кращих освітніх і виховних досягнень фізичної культури в
Західній Європі.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми плану науково-
дослідної роботи кафедри іноземних мов на 2001-2005 рр. Львівського

*  виділення по тексту курсивом автора дослідження. – Г.Ц.
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державного інституту фізичної культури.
Метою нашого дослідження були питання історії та формування

фізичного виховання на межі ХІХ і ХХ ст. у Західній Європі (на сторінках
Львівського педагогічного журналу).

Результати дослідження. Видатні особистості в історії
української науки, педагогіки й фізичної культури, зокрема, проф.
Володимир Шухевич, визначний громадський діяч, етнограф, педагог, п.
Константина  Малицька, голова майбутнього Світового Союзу українок,
професор Іван Боберський, засновник української системи фізичного
виховання,  Василь Ротальський  добре усвідомлювали велике значення
впливу й поширення  науки, освіти й культури на ріст національного
самоусвідомлення українських народних мас, на формування їхнього
світогляду та патріотизму. Меланія Малицька, видно, близька родичка
Константини Малицької, підкреслила в грудні 1900 року у своєму відчиті
на  загальних зборах Українського Педаґоґічного Товариства  в
Станіславові: „Візьмімо під увагу діло просвіти, оклик, що лунає скрізь
по руській [українській] земл[і] – клич, виписаний  [в]огненними
стрічками на стягу, під котрим ведуться у нас змагання до підвигнення
[піднесення] народу (...). Коли настане [той] рід, що живий вже побачить
великий день воскресін[н]я? ... Нам тільки йти вперед ... під стягом
мемента [гасла]:

Вільна, самостійна Русь-Україна!” [3].
На наш погляд, саме професор Володимир Шухевич (1849-1915),

тодішній редактор органу Українського Педагогічного Товариства
„Учитель”, популяризатор особистостей і спадщини українських
письменників  та істориків, зокрема постаті та спадщини глави “Старої
Громади” Володимира Б. Антоновича (1834-1908) [4], спонукав Василя
Ротальського до оприлюднення в редагованому ним журналі серії статей
про еволюційні процеси в історії та формуванні фізичного виховання в
західноєвропейських країнах. Він спровадив 1891 року разом з вірним
чеським другом українців Францішеком Ржегоржем на „Крайову ювілейну
промислову виставку” в Празі окремий спеціальний поїзд для запрошеної
делегації з Галичини, Буковини та Покуття. „Злата Прага” (ч. 37 за 1891
р.- С. 440),  „Прага” (ч. 69, від 24 червня 1891 р. – С. 3) помістили прекрасні
світлини української делегації, очолюваної проф. В.Шухевичем.  Її члени
репрезентували вбрання своїх країв.  Фр. Ржегорж завіз усіх учасників у
своє рідне село Стєжари на 50 каретах, супроводжуваних 50
велосипедистами. Скрізь – тріумф.

Контакт українців з чехами вельми важливий для нас, тому що
їхні самостійницькі політичні домагання у 90-х рр.. ХІХ ст. ставали дедалі
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більш радикальними [4], а система чеського фізичного виховання ставала
більш патріотичною, привабливою і яскравою. Перше тіловиховне
товариство „Сокіл” заснував 1862 р. у Празі Мирослав Тирш „з метою
поширення не тільки фізкультури (на зразок нім[ецьких] „турнферайнів”),
але й пробудження нац[іональної] свідомості чесь[кого] народу” [4]. Для
розбудови такого спортивного товариства в Україні великі заслуги поклав
проф.І.Боберський.

Серед викладачів фізичної культури в часи Відродження почесне
місце в Італії належить Vittor–ові  del Sambaldon–у,  що народився 1378 р.
Папа Римський Євген ІУ вигукнув, побачивши його: „”Який великий дух
в такому малому тілі.” Князь Giovanni Francesco Gonzaga  побудував для
учнів  Sambaldon-а будинок під назвою „La Giocosa”. Всі учні вправлялися
у їзді верхи, кидали, стріляли з лука,  сперечалися в бігу і т.п.

Саме Італії належить честь у здійсненні „першого пролому” в
громадському і світському вихованні. Ф. Буркгард у відомій своїй книзі
відзначив, що людство завдячує італійському Ренесансу за усунення
різниці станів.

Найцікавішою сучасною розвідкою про гру в пилку є книжка
Antonio Scaina (Венеція, 1555).

Два століття минає з часу появи книги Mercurial–ого „De arte
gymnastica”.

Усе  фізичне виховання у Великій Британії взяло свій початок з
Італії.

Гра в „lawn-tennis” у теперішній своїй формі є цілком новою.
Покращення цієї гри датується 1877 р., хоча початок веде з Італії, „вітчизни
пилки”.

У Франції „lawn-tennis” у первісній формі називався „jeu de
paume”. Є два здогади щодо етимології слова „tennis”: 1) французькою
мовою викрик „tenez”, італійською – „tennis”; 2) від грецького кореня
„напинати” (tendine, tenda, tensione  і т.д.).

У Німеччині та Франції здобуває собі право громадянства
„cricket”. Італія досить байдужа до цієї гри. Кожне більше місто у Великій
Британії виділяє один день в тижні на крикет. Мешканцям континентів
важко собі уявити, яку велику роль відіграють „manly exercices” (мужні
вправи) „в житті студентської молоді Великої Британії” (крикет, футбол,
плавання, перегони на воді поміж студентами Оксфорда і Кембріджа).
Веслярство стало у Великій Британії головним засобом фізичного
виховання молодих і старших людей. Зазначені перегони поміж двома
університетами у Великій Британії починалися 1856 р. Факт той настільки
важливий, що невдовзі можна сподіватися „і у нас на радикальні зміни у
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фізичному вихованні”. Веслярський спорт „охопить,  здається,
університети інших держав”.

Один студент так оповідав про результати перегонів поміж
зазначеними двома університетами Великої Британії: „Не можливо
описати ті прояви радості та овації, якими нагороджено нас як звитяжців
університету з Оксфорда. Захоплення було таким великим, що з великої
радості ми втрачали свідомість всього”. Василь Ротальський додав: „У
класичних греків належало б шукати порівняння й аналогії”.

Нині в Турині існує 6 веслярських товариств. За Турином слід
відзначити такі італійські міста, як Пяценца, Венеція, Рим, Павія і Генуя.

Біг у Великій Британії належить до найбільш популярних видів
спорту. Найбільш практикованим бігом є біг на витривалість (до одної
англійської милі, тобто до 1600 метрів).

Майже всі молоді англійці перебувають у їхніх виховних коледжах
(colleges). Звідти вони виносять, окрім знання, почуття особистої гідності
та незалежності. Англійці вчаться меньше, ніж ми, однак почуття
самостійної діяльності є „у них розвинене в далеко більшій мірі”.
Благочестивий  H.Wek  запевнював: „Якщо йдеться справді виховувати
хлопців, то слід з ними поводитися як з людьми зрілими”. На забави
запрошуються навіть панянки, щоби хлопці звикали до товариської
ввічливості.

До найзнаменитіших виховних закладів у Великій Британії
належить Вінчестерський (Winchester), оснований ще 1382 р. При вході
до його будівлі видно напис: „Добрі манери творять людину”. Ця культурна
засада зобов’язує  майже всі англійські навчальні заклади.

Творцем сучасної ґімнастики є Ґутс Мутс. Його книга, видана
наприкінці ХУІІІ ст., є найстаршою розвідкою про ґімнастику. Головною
причиною введення сучасної ґімнастики в школи була поразка австрійської
та німецької армій під Австерліцем і Еною від Наполеона. Мілітаризм
заволодів ґімнастикою і обмежив її формалістикою.

Початок ХІХ ст. проявився у двох ґімнастичних системах, в
німецькій і шведській. Фрідріх Людвік Ян засновує гімнастичний заклад,
а колишній учитель швед Петро Лінк заснував 1813 р. у Стокгольмі
гімнастичний. Гаряча любов до вітчизни, приклади древніх римлян і греків
спонукали цього незвичайного чоловіка взятися  до реформи фізичного
виховання, до навчання своїх земляків, щоби вони загартовувалися та
ставали витривалими на зразок класичних греків. У шведській ґімнастиці
можна запримітити дві характерні прикмети: природність вправ, а далі
напрям фізіологічний і гігієнічний.

Ціхою німецької ґімнастики є інтенсивність рухів і гостре
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виконання.
У шведській гімнастиці виконуються фізичні рухи з усякою

повільністю. Шведи не зважають на енергію корчення м’язів, але на їхнє
напруження. У шведських ґімнастичних залах є прямокутні драбинки,
дерев’яний козел  та кілька інших приладів. Завдання тих приладів „зовсім
відмінне від наших”. Вправи не здійснюються там на атлетичну манеру,
радше робляться елегантні пози, при виконанні котрих старанно
оминаються наглі  напруження та нервові потрясіння. Такі елегантні пози
можна б назвати артистичними (художніми). Часто сумно виглядають у
наших ґімнастичних залах ті хлопці, які через свою слабосилість або інші
причини не беруть участі у вправах. Для них саме ґімнастика була б
найбільш необхідною. Шведська ґімнастика є доступною, бо з неї
виключені всі вправи, котрі вимагають великої фізичної сили.

Народам  південної Європи більше до смаку німецька ґімнастика.
Інтенсивність вправ сприяє швидкому приросту сили і розвиткові м’язів.
Мешканцям Півночі та слов’янам імпонує  шведський метод. „Тут маємо
певність корисних результатів, хоча й в дальшій дорозі”. На думку
В.Ротальського , шведська ґімнастики посідає поважне місце і чим раз
більше проявляє свою важливість в еволюції, яка відбувається у фізичному
вихованні.

Разом з тим антагонізм між шведською і німецькою гімнастикою
триває майже сто літ.

1876 рік впроваджує у німецьку ґімнастику спортивні забави, бо
восьмий конгрес ґімнастики в Брунсвіку вимагав доповнити ґімнастику
забавами. Ось циркуляр міністра просвіти фон Госслєра від 27 жовтня
1882 р. Гімнастика повинна здійснюватися правильно без огляду на пори
року. Це є неоцінненим удосконаленням у виховному процесі, позаяк від
тепер заняття ґімнастикою може відбуватися цілий рік, забезпечуючи
молоді добре фізичне виховання. Площі на вільному повітрі є також для
молоді конечні. Багато фізичних вправ, біг, стрибки, кидання, як і також
забави, вимагають свободи і відповідної величини такого місця, якого не
можуть забезпечити приміщення.

Площі є для забав місцем, на якому виробляється у молоді
природна свобода, на котрому молодь вчиться користуватися свободою,
обмеженою правилами гри. Забави заохочують життєдайні сили в молоді,
підносять свободу розуму в молодих літах і підтримують її до старості.
Ось чому з педагогічного погляду забави дуже важливі. В.Ротальський
наводить слова Jahn-а, котрий так характеризував забави: „Забави – це
суперництво, повне свободи і веселості життя”.

У Франції 1883 р. ініційоване удосконалене фізичне виховання
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товариством  „La  société pour la propagation des exercices physiques” та
проводом „La ligue nationale de l’éducation physique”, головою яких є  пани
Simon і Berthelot. Самі імена цих провідників, відзначає В.Ротальський, є
достатніми, щоб зрозуміти, які знаменитості керують у Французькій
Республіці реформою фізичного виховання. У Німеччині, вітчизні
сучасної ґімнастики, відбувається також реформа фізичного виховання.
Ця країна посідає в царині веслярської техніки перше місце на
європейському континенті. У Німеччині починають чим раз більше
розповсюджуватися забави. В тій загальній еволюції австрійський уряд
не залишався позаду. З часів першого міністрування Ґавча організовано
подібну забаву в околицях Відня. Той же міністр 1890 р. закликав, щоби
вчителі намагалися більше перебувати разом з учнями і організовували
забави по можливості на вільному повітрі.

Угорський міністр просвіти 1889 р. скликав  „Гігієнічні
товариства”, щоби запропонувати внесення певних новацій до реформи
фізичного виховання. В результаті тих нарад вийшла друком цікава праця
J.Dõllinger-a i W.Suppan-a “Uber die kõrperliche Erziehurg der Jugend”.

Висновки. З котрої би сторони ми приступали до справи
фізичного виховання, побачимо її лучність із фізіологією. Причиною, що
зупиняла цю справу, було, наприклад, в Італії мале число фахових
фізіологів і гігієністів.

Французький міністр просвіти 1887 р. доручив проф. Marey
переглянути плани викладання гімнастики. Деякі члени обраної комісії
вибралися до Бельгії та Швеції і опублікували свої спостереження у таких
цінних спеціальних працях як “Travaux de la Commission de gymnastique”
(Paris, 1889), “Musée pédagogique.  Mémoires et documents scolaires”. ¹ 77,
“Manuels d’exercices gymnastiques et de jeux scolaires” (Paris, 1891). Франція
веде перед у справах наукового фізичного виховання. Там лікарі, фізіологи,
гігієністи займаються справою удосконалення ґімнастики. В місті Auteuil
заснований фізіологічний заклад під проводом проф. Marey–а. Він може
послужити прикладом цілій Європі. Там уся фотографічна техніка для
фотографування рухів знайшла своє повне застосування.

Розглянуті  у статті проблеми потребують подальшого
дослідження.
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МІЖВОЄННІ ПЕРІОДИЧНІ СПОРТИВНІ ВИДАННЯ ТА
СІЧОВО-ЛУГОВА ІДЕОЛОГІЯ (1914-1939 рр.)

Мартинюк Марта
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті йдеться про історію виникнення та розвитку січових та лугових
періодичних видань у Західній Україні в міжвоєнний період та виділено основні
ідеологічні та організаційні завдання, які ставили перед суспільством ці видання.
Ключові слова: спортивні періодичні видання, український національний рух у
Галичині, фізично здорова нація, “робітничий” тіловиховний рух.
Аннотация. Мартынюк М.М. Междувоенные периодические спортивные издания
и сичово-луговая идеология (1914-1939 рр.). В статье идет речь об истории
возникновения сичевых и луговых периодических изданий в Западной Украине
между Первой и Второй мировыми войнами и выделено основные идеологические
и организационные задания, которые ставили перед обществом эти издания.
Ключевые слова: спортивные периодические издания, украинское национальное
движение в Галичине, физически здоровая нация, “рабочее” движение
теловоспитания.
Annotation. Martunyuk Marta. Sporting periodicals and sichovo-lyhova ideology in
the period between wars (1914 - 1939). Sporting periodicals and sichovo-lyhova ideology
in the period between wars since 1914 till 1939 have been analyzed in the article.
Key words: Sporting periodicals, Ukrainian national movement in Haluchuna, physically
healthy nation.

Постановка проблеми. У популяризації всіх новітніх спортивних
та ідеологічних течій неоціненне значення мали часописи.

Дослідження ідеологічних засад тіловиховного руху, їх утілення
через тогочасні періодичні видання допоможе зрозуміти й початки
розвитку спортивного руху в  Західній Україні,  вплив
загальноєвропейських тенденцій, взаємовплив розвитку спортивного руху
по обидва боки Збруча.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше спортивний
рух у Галичині  детально й послідовно дослідила Вацеба О.М.
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Підручником з історії фізичної культури стала її праця “Спортивно-
гімнастичний рух у Західній Україні (кінець 19 ст. - кінець 30 років 20
ст.)”. Однак учені твердять, що залишаються невивченими ідеологічні
засади розвитку фізкультурно-спортивного руху та способи формування
організаційної структури галузі (В.М. Платонов, В.В. Кулик, М.С. Герцик,
О.М. Вацеба). Тому надзвичайно цінними є дослідження цих проблем у
період започаткування тіловиховного руху в Україні.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Формулювання завдань статті. У статті маємо намір розкрити
висвітлення ідеологічних засад розвитку тіловиховного руху та способів
формування організаційної структури галузі в українських періодичних
спортивних виданнях Галичини між Першою та Другою світовими
війнами.

Результати дослідження. Оглядаючи “Вісти з Лугу”, “Луговик”,
“Спортовий альманах”, визначимо ідеологічні тенденції цих видань, взірці
структурної побудови тіловиховного руху, пропаговані цими виданнями.

Вже 1933 року “Спортовий альманах” робить огляд історії
українського фізичного виховання [1, с.13], в якому слушно зазначає, що
“Світова війна припинила тіловиховну працю. Українські спортовці
довоєнних часів замінили зелені мурави спортивних грищ на поле хвали”.
І тільки після повернення з війни давніх членів фізкультурного руху
починається “нова праця”. Багато не повернулося з поля бою, багато
втратили ідейні орієнтири.

Сучасний дослідник західноукраїнського спортивно-
гімнастичного руху О.Вацеба зазначає, що “починає виходити друком
цілий ряд лугових періодичних видань: журнал “Луговик“ (1926-28 рр.),
лугові календарі (1930-39 рр.). Часопис “Січові Вісти“ перейменовується
на “Вісти з Лугу“ [2, с.14].

Проте Едвард Жарський у статті  “Українське спортове
письменство“, детально перераховуючи післявоєнні періодичні видання,
зовсім не згадує лугових часописів: “Перший спортовий журнал видає
1925 року Український спортовий Союз “Спорт“. Спортову пропаганду
між сокільством ведуть “Сокільські Вісти“. 1931 року появляється осібний
спортивний журнал “Спортові Вісти“ [3, с.]. Хоча забути про луговиків
неможливо, бо 8 грудня 1926 року у Львові відбувся І-ий Луговий з”їзд,
як повідомив про це щомісячник “Вісти з Лугу” [4, с.5].

Очевидно, відбулося офіційне відмежування соколів від луговиків
та січовиків, бо 1921 року, як стверджує автор допису “Ми побідили“ у
“Вістях з Лугу”, “кликали ми українську молодь до орґанізації. По 1921
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році відновився часопис “Січові Вісти“, що закликали “молодь
відновлювати Січові товариства. У Львові “Повітова Січ“ “закликала
молодь до орґанізації“. “Тяжко було переломити страх та зневіру. На шляху
цеї боротьби скінчила своє існування і “Повітова Січ“ у Львові“. Але,
стверджує автор, “ми таки… переломили страх та зневіру“. “Нині Лугові
вправи робить кільканайцять тисяч Луговиків і Луговичок“ [4, с.5].

Із допису незрозуміло, про яку достеменно організацію йдеться,
бо, як каже автор допису в часопис, спочатку “кликали ми”, а по 1921
році “Січові Вісти“ закликали “молодь відновлювати Січові товариства“,
а прийшли до створення лугових товариств, і “нині тих 500 “Лугових“
товариств - це наша перемога і гордість“ (підкреслення наше – М.М.)
[там же]. Очевидно, січові товариства зазнали розколу і плавно перейшли
в лугові. Про це говориться і в інших числах “ВзЛ”: “У нас перед війною
і по війні була Січ. Відтак заложено Луга“ [5, с.12].

Незважаючи на зміну політичних орієнтирів серед частини
проводу тіловиховних товариств, після війни ставлення до них держави
не змінилося, українство не вибороло собі права навіть на лугові походи
зі співами через село. Про це свідчить 1928 року допис “Подяка за судову
справу в луговій справі“ [6, с.5].

Степана Кутного, голову Лугу в Янчині, “обжаловано“ в повітовім
суді в Перемишлянах, “немовби то він провадив Луг через село в поході,
а Луг співав“, “староство в Золочеві завістило в діяльности Луга в
Гологірках“, що “Луг робить військові вправи“.

С.Кутний складає подяку докторові Мирославу Здерковському “за
безкорисну оборону“. “Вирок запав увільняючий Степана Кутного від вини
і кари“.

Але організація тіловиховного руху і робота в нім є безсистемною
і короткочасною. Недаремно доктор Дашкевич кидає клич в однойменній
статті: “Працюймо в Лугах постійно, а не солом”яним вогнем“. Автор
підкреслює, що тимчасова потуга, зусилля на короткий час - це риса
нашого “селянського“ народу. Що, нібито, в цьому “відбивається праця
поколінь на землі“, “що сезонний характер праці (весняні роботи - жнива)
“відбивається і на нашій цілій історії, на нашій громадській роботі“[4,
с.].

Незважаючи на те, що Дашкевич щиро вболіває за справу, часопис
“Луговик“ вже 20 грудня 1926 р. стверджує, що: “…доктор Дашкевич
рішив поглибити роздор для особистих цілей“[7, c.11]. Адже, як вони
вважали, “…ундівці давно вже бажали захопити вплив на Лугову
організацію і шукали поміж Луговиками відступників, аж зголосився сам
д-р Дашкевич”. Учасник“ [7, c.13].
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Найважливішим, звичайно, для тодішніх спортивних періодичних
видань були популяризація здорового способу життя, виховання фізично
здорової нації, пропаганда різноманітних видів спорту. Про це свідчать
такі статті в лугових часописах:

“Чи потрібний нам спорт?”, “Гіґієна сільської хати”, “Спорт а
гіґієна”, “ Про віддих”, “Штука віддихання”, “Зимовий спорт”.

Є повідомлення про “Тиждень українського спортовця“ (“Там був
копаний м”яч, кошиковий м’яч, м’ячеві змагання”), “Змагання в
кошиковому м’ячі”, “Грайте в шахи”, “Правила шахової гри”, “Дещо про
важку атлетику”, “Змагання у важкій атлєтиці та боксі”, “Мет диском”,
“Легка атлєтика”, “Довгі біги”, “Вправи руханки випружної”.

Повідомлення з різних місцевостей Галичини свідчать про
розгалуженість тіловиховного руху,  про мережу товариств , що
організовують ці акції: “Краєві змагання в дужанні та боксі”, “Весловий
спорт в Перемишлі”, “Спорт у Бродах”, “Луги в Золочеві” тощо.

Популяризатори фізичної культури й спорту розуміють, що ”змаг
дає нагоду народам зблизитися”. Вони мріють про ті часи, “коли приїде
українська дружина зі Львова до Льондону, або до Ню Йорку змірити
свої сили”[5,с.10] і намагаються цей час наблизити. Поки що часописи
подають матеріали й повідомлення з різних країн світу.

Наприклад, професор виховання тіла на Карловому університеті
в Празі і в Українському педаґогічному інституті ім. Драгоманова в ЧСР
доктор Ф.Сматлаха подає статтю “Значіння народних ігор для виховання
тіла молоді“ [6, с. 10], в якій наголошує, що “всі народні гри й забави
мають велике значіння для загартовання й плекання тіла“. “В них виробляє
дитина справність ока і меткість руки, а це є дуже важним чинником у
вихованні молоді.“ Дописувач закликає громадскість, щоби “для молоді
було осібно виділене місце - грище, де вона, захоплена грами і забавами,
розвивала би своє тіло і духа“.

А часопис “Луговик” захоплено розповідає про те, “Що може своя
влада?”: шведський уряд дозволив “лещетарському клюбові уладити
льотерею на ціли поширення лещетарського спорту” на суму 2 мільйони
[7, с.  3.].

Лугові видання періодично подають повідомлення про фізичну
культуру і спорт у світі (“З чужої руханки”, “Нова побіда великого фінця”,
“Поступ у плавбі літаками”, “Летничі рекорди”).

Але не менше повідомлень про український спорт за Збручем :
“Руханка на Великій Україні”, ”Перші лижні змагання в Харкові”
“Розвиток фізичної культури і спорту на Радянській Україні”. Особливо
луговиків цікавлять способи формування організаційної структури галузі
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в східних сусідів, наприклад:
“всіх фізкультурників(руховиків) обслуговується лікарськими

пунктами. Центральний будинок ”фізкультури” відкрито в Харкові для
переведення наукової перевірки систем та методів фізичного виховання
та впливу видів спорту на орґанізм”[8, с.7];

“на спорт виділено 50 тис. крб., …є понад 300 районових рад
фізичної культури“, а “в спортових установах об”єднано 600 тис. членів“
[8, с. 13];

“сильно поширений стрілецький спорт…, влада хоче використати
спортові товариства для своїх політичних і військових цілей“ [6, с. 13].

Цікавим є ще захопливий допис про Велику Україну “Фізична
культура й моральне здоровля“, де йдеться про утворення “Всеукраїнська
рада Фізичної Культури - для кермування всім руханковим життям“. ВРФК
пропонує “ввести руханку на приладах“. Одночасно “заборонено вчити
головоломні штуки“. “Обговорено також справу ведення боксу (боротьба
на кулаки). Вирішено не попирати цього виду спорту…, він не має
виховавчого характеру…, розбуджує звірячі інстинкти”.

Часопис “Луговик“ засвідчує, що в тіловиховному русі Галичини
“повстала Січово-Лугова ідеольоґія… Ідеалом старого Січовика було
народоправство, воля особи й нації, соціяльна рівність, поступ. І прапори
Лугові це старі Січові прапори.

Наш прапор є червоний не тільки тому, що малиново-червоним
були прапори Запоріжців-козаків. Червоний цвіт на наших знаменах єднає
нас теж з трудящим народом усього світу; він свідчить про те, що ми всі
люди одної думки, одної ідеї національної і соціальної волі…“ [9, с.2].

Стаття “Січовий рух між еміґрацією в Чехії“ цілком розмежовує
січово-луговий рух і сокільський: “…швидше повстали буржуазні
сокільські організації. До “Сокола“ йшли навіть соціялістичні елєменти,
не подумавши про те, що їхньою орґанізацією являється “Січ“, якої (для
приміру) ідеольоґічним співзвучником у Чехії є “Союз Робітничих
Руханкових Товариств“ [9, с.6].

Автор І.Боберський у статті “Про що ми не дбаємо“ турбується
про Молодий Луг. І тут же подає приклад, гідний наслідування: “Зрозуміли
велике значіння такої організації і комуністи-большевики в Росії і на
Вкраїні, комуністична партія присвятила багато сил і грошей на
організацію молодого покоління, т.зв. червоних пластунів (юних Лєнінців,
Спартаківців) [10, с.4].

У цьому ж числі допис кошового Всеволода Петріва та писаря
Івана Прокопіва “Добути, або дома не бути!“, переконує читачів, що “наша
участь в П Робітничій Олімпіяді та в Руханковім Інтернаціоналі дасть
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нам змогу опертися та шукати допомоги в тих, хто справді нас зрозуміє,
бо вони ж самі робочий народ всесвіта… Нехай увійде український
Луговик в європейську спортову сім”ю селянства й робітництва“ [10, с.6].

Анонімний автор А.Січовик у дописі “В цей час, як над Дністром
Луг зеленіє“ захоплюється, як у підрадянській Україні “Замісць старого
“однобокого спортсменства“ висунено засаду масової фізичної культури.
І мріє, як в Галичині здійсняться ті ж ідеї, що й в підрадянській Україні:
“Таким чином, - читаємо далі - на Радянській Україні створено фахову
установу, що керує справою руханки (В.Р.Ф. - Вища рада фізичної
культури). Це є той ідеал дальших завдань самодіяльного Лугового Руху
також на Західній Україні“.

Захоплення організаційною структурою галузі в Радянському
Союзі не перешкоджає бачити, що “відчувається недостача українських
фахових організаторів спорту та української літератури з тої ділянки“ [6,
с. 13]. Автор не може “корисно уявити собі“, як це В.Р.Ф. “має приказ з
“гори“ не використовувати української мови в пропаґанді руханки“.
Очевидно, автор сприймає це, як якесь тимчасове непорозуміння, бо
надалі ні він, ні його однодумці по товариству не надають цьому великого
значення.

Спостерігаємо, що в Західній Україні, поруч із сокільськими та
січовими гуртками було організовано мережу лугових організацій, для
вишколу яких посилали інструкторів.

Лугові часописи, крім пропаганди фізичної культури, досягнень
світового спорту, навчали своїх прихильників, як протистояти офіційній
владі, що переслідувала діяльність українських товариств, пропагували
моральні й національні засади запорізьких січовиків. Часопис “Вісти з
Лугу” ратував за січову демократію.

Редакція часопису “Луговик” протиставляла лугові організації
“буржуазним” сокільським організаціям, брала за приклад ідеологію
Інтернаціоналу, чеського “Союзу Робітничих Руханкових Товариств”, мала
за ідеал структурну побудову фізкультурного руху на Радянській Україні.

Висновки.  Лугові спортивні часописи віддзеркалювали
протиріччя в українському визвольному русі Галичини, відхід від
націоналістичної ідеології довоєнних «Січей », набуття луговими
організаціями явно комуністичного характеру. Ці видання виховували
“дійсних демократів та республіканців”. Вони вчили, як провадити
тіловиховну роботу, готували ґрунт для масової фізичної культури,
“кермованої” фаховою установою (подібно як на Радянській Україні),
мріяли про “соціяльну рівність”, “єднання з трудящим народом усього
світу”.
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Подальшого дослідження потребує вивчення ролі інших
періодичних спортивних видань в українському визвольному русі.
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ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ “СОКІЛЬСЬКИХ” ТА “СІЧОВИХ”
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (до 1914 р.)

Любіжанін Юрій, Улітін Олег, Нагорнюк Микола
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті йдеться про історію виникнення та розвитку сокільських та
січових періодичних видань у Західній Україні до І Світової війни, визначено
ідеологічні засади й основні завдання, які ставили перед суспільством ці видання.
Ключові слова: спортивні періодичні видання, український національний рух у
Галичині, фізично здорова нація, український тіловиховний рух.
Аннотация. Любижанин Ю.Г., Улитин О.С., Нагоргюк Н.П. К вопросам истории
сокольских и сичевых периодических изданий (до 1914 г.). В статье идет речь об
истории возникновения сокольских и сичевых периодических изданий в Западной
Украине в период до І Мировой войны, определены идеологические принципы и
основные задания, которые ставили перед обществом эти издания.
Ключевые слова: спортивные периодические издания, украинское национальное
движение в Галиции, физически здоровая нация, украинское движение воспитания
тела.
Annotation. Lyubizhanin Y., Ylitin O., Nahornyak M. To the question of history of
“Sokilskuh” and “Cichovuh” periodicals (till 1914). Article is dedicated to the questions
of a history of sokilskyh and sychowuh of periodicals (till 1914). The object article
there is history of sokilskyh and sychowuh of periodicals origination in Western Ukraine
during period up to І of World War. The ideological principles and main definitions of
the periodicals are defined
Key words: sports periodicals, Ukrainian national movement in Halicyina, physically
able-bodied nation, Ukrainian locomotion of physical culture.
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Постановка проблеми. “Весна народів”, розвиток національних
культур, виникнення олімпійського руху і розвиток спорту в Європі задіяли
в цих напрямах і громадську думку Галичини. Поряд із просвітницькими
організаціями стали зростати пожежно-руханкові товариства.

На взірець чеських, тільки на 32 роки пізніше, постало в Львові
1894 року перше українське спортивне товариство “Сокіл”, з діяльністю
якого пов’язано зародження і становлення на західноукраїнських землях
спортивної періодики [1, с.9].

Спортивні часописи не тільки пропагували здоровий спосіб
життя, фізичну культуру й спорт, а й відображали шляхи становлення й
формування організаційної структури фізкультурного й спортивного руху,
вивчення яких збагатить історію фізичної культури. А дослідження
ідеологічних засад цього руху, їх утілення через тогочасні періодичні
видання допоможе зрозуміти й початки розвитку спортивного руху в
Західній Україні, вплив загальноєвропейських тенденцій, взаємовплив
розвитку тіловиховання по обидва боки Збруча.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій.  Вивчення
спортивного руху в Галичині розпочала Вацеба О.М. Її праця “Спортивно-
гімнастичний рух у Західній Україні (кінець 19 ст. - кінець 30 років 20
ст.)” стала підручником з історії фізичної культури [1]. Автор також
приділив увагу спортивним періодичним виданням, але не це було метою
даного дослідження. Зокрема, як твердять учені, досі поза увагою
залишаються ідеологічні засади розвитку фізкультурно-спортивного руху
та способи формування організаційної структури галузі (В.М. Платонов,
В.В. Кулик, М.С. Герцик, О.М. Вацеба). Тому надзвичайно цінними є
дослідження цих проблем при започаткуванні спортивного руху в Україні.

Формулювання завдань статті. У статті поставлено завдання
дослідити висвітлення в українських періодичних спортивних виданнях
ідеологічних та організаційних засад розвитку фізкультурно-спортивного
руху в Галичині до Першої світової війни.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Результати дослідження.
У популяризації всіх новітніх спортивних течій неоціненне

значення мали часописи, організовані “Соколом-Батьком”, зокрема –
“Вісти з Запорожа. Часопис руханкових, змагових, мандрівних і пожарних
товариств” (далі –ВзЗ).
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Те, що “наша суспільність так мало розуміє вагу руханки” [2,
с.3], організатори часопису розуміли, це було основною причиною їх
турбот. Галицька громада не хотіла признавати ніяких вишколів і наруги
над тілом. Навіть др. С.Рудницький у відчиті про туристику писав, що
“хибою є спортово-ґімнастична сторона“, а розумним признавав лише
мандрівництво [2, с.5].

Щоб підтримати “сокільські гнізда”, які оказують слабоньке
житя”, “всюди, де товариства жадали, приїздили поучники, щоби вчити
вправ”. Серед тих, що їздили “яко поучники до здвигових вправ”:
П.Франко, Л.Огоновський, С. Гайдучок, С.Ґорук, І.Боберський.

“ВзЗ” містять статті П.Франка: ”П.Г.Лінґ і його руханка”, “Значінє
руханки і рухових забав”. Він також “займався уложенєм” перших
українських ситківкових змагань, що відбулися 24 вересня 1912 року [3,
с.7]. Тарас і Петро Франки помагали “провадити членів“ (керувати
членами “Сокола-Батька”).

І просвітницькі, і спортивні товариства та їхні часописи виникли
на хвилі піднесення українського національного руху в Галичині та
набуття ним явно політичного характеру в революційну добу, але
одночасно в умовах шаленої протидії цьому рухові з боку польської
громадськості .

Своєю діяльністю ці товариства виховували не тільки фізично
здорову націю, а й силу волі галичанина, бажання перемогти, а також
національну свідомість та підприємливість земляків. Це підтверджують
такі гасла:

Українці! Сила чоловіка залежить від єго волі. Чоловік, що має
сильну волю, зробить все.

Нема життя без роботи, Ні побіди без борби, І ніт мира без війни.
Чи не найпопулярнішим стало гасло: Де сила, там воля витає.
Повідомляючи про Здвиг “Січей” в Чернівцях 12 липня 1910 року

часопис знайомить читачів із піснями, що там виконували (див. Додаток).
Найважливішим, звичайно, для редакції “ВзЗ” було знайомство

галичан із різними видами спорту.
У статті про Олімпійські змагання 1912 року читаємо: “Подаємо

нині лише тоті роди “спорту, до яких мала би зголошуватися і наша
молодіж і подбати, щоби і тою дорогою пригадати Европі, що не даємося
обставинам придавити”[3, с.56] – зайвий доказ того, що тодішні діячі від
спорту також розуміли, що в світову співдружність на рівних як культурна
нація ми можемо ввійти тільки через Європу.

Розуміючи, що розвиток всього українського гальмується зверху
владою безконечними заборонами та обмеженнями, часопис “ВзЗ” дає
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поради, як протидіяти цьому. Так, наприклад, у Ниневі Горішнім (коло
Болехова) не дозволяли посвятити прапор і не давали дозволу на похід
соколів. Війт, якому “Сокіл” яко руське товариство не подобалося,
заскаржив 22 його члени до староства. Соколам прислали “форлядунки”
(повістки) польською мовою, ті їх не взяли і зажадали “візвань, писаних
у руській мові”. Староста засудив усіх по 14 діб арешту ” [3, с.6]. Отак
патріотична спортивна громада вчила виборювати свої права. Минає 110
років із часу утворення перших українських спортивних товариств, а
повістки чужою мовою – не дивина в українському спорті.

Одне за одним утворювалися пожежно-руханкові товариства по
всій Галичині. Невдовзі святкуватимемо 105-у річницю утворення
“Січей”, що першими пропагували моральні й національні засади
запорізьких січовиків.

“Перше українське товариство руханково-пожарниче “Січ“, як
пізніше називає його часопис “Вісти з Лугу” [4, с.5], відкрито в селі Завалю
Снятинського повіту, на шість років пізніше від українських “Соколів“, 5
травня 1900 р.

Лише 1912 року почали виходити щомісяця «Січові Вісти.
Письмо присвячене січовим справам, просвіті і науці“ як безплатний
додаток до “Громадського голосу” у Львові, 1912-1923 рр. (далі – “СВ”).

Автор допису в “СВ” “Минаючи стовпи граничні“ Заклинський
Ростислав [5, с.3] згадує, що “в третім та четвертім році життя (1903 і
1904) Січи представляли вже таку силу і такий скорий розвиток (річно
основувано коло 100 Січий), що наймогутніший із галицьких польських
самодержців уважав вказаним заняти ся новим хлопським рухом та силою
його здавити“. Десятирічний період цього, ніким не реєстрованого руху,
автор назвав “розвоєвим походом новітного козацтва”.

“СВ” з перших чисел часописа дбали про національний дух
галичан, подаючи в них найпатріотичніші вірші відомих українських
письменників. Віра Лебедова написала спеціальний гімн - “Вгору прапор”,
хоча “на нуту “Забудь же, доню, за нього”, зате повний войовничості:
“Хто хоче щастя, свободи, У кого орлі крила, До нас у Січ, до нас в ряди,
У злуці міць і сила”.

Автор К.Руж. в дописі “З минулої слави” бачить, “як кремезні
тіла і повні життя рухи, здавалось, говорили:

- Ми скинемо з духа кайдани тьми і неволі! Ми в культурний бій
підемо і виборемо щастє для народу!”

Редакція часопису, разом із Степаном Руданським у вірші “До
України”, закликає: “Бо кров за кров катам нашим і муки за муки! Гукни
ж, серце Україно, та тільки скорійше, бо чим дальше – ссуть кров нашу
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все більше та більше!”
І далі лунають заклики до військових дій, наприклад, у “Січовій

пісні” Дмитра Макогона “на ноту “На порозі стояла”:
Як Січ наша повстала,
Чорних духів злякала.
Гей же ви, вороги,
Знищим вас до ноги [6, с.52].
Напередодні Першої світової війни лунають заклики до утворення

військових угрупувань. Січовики не криються зі своєю ціллю.
Доктор Кирило Трильовський у статті “В справі товариства Січові

Стрільці“ пише, що “кожний народ має обов”язок забезпечити своє
істнованє і розвій… Проста річ. Ми будемо Австрії помагати бити Росію…
щоби австрійських українців приділити до такої української армії“. Він
стверджує, що “стрілецький рух - се оден важний і великий крок вперед
на дорозі організації нашої фізичної сили, …щоби навчити обходити ся
зі збруєю, навчити всіх потрібних воєнних оборотів”. І далі – такі необхідні
в національно-визвольних змаганнях гасла:

В боротьбі здобудеш ти право своє!
Не є мілітаризмом при помочи сили здобувати свободу для себе

[7, с.3].
Показовим є те, що це останнє передвоєнне число “СВ” містить

цілком військові статті: “Як вести стрілецьку роботу?”, “В справі
однострою “Січових Стрільців”, “Оружє і його ужиток”, які детально
описують, як організувати стрілецьку роботу, як вести муштровий вишкіл,
розповідають про види мілітарної зброї і як нею користуватися. Вони є
також цікавими з огляду тогочасних вишкільних, стрілецьких і військових
термінів, командних слів.

Підприємливість, економічна незалежність – важливі умови
створення суверенної держави. І “ВзЗ” і “СВ” дбали про економічну міць
українців, про що свідчать такі заклики:

Хто має свій ґрунт, той є своїм найбільшим паном (щодо закупівлі
українського “городу” у Львові).

Позір, Товариства Січові! Купуйте лиш у своїх тощо.
Спостерігаємо, що в Західній Україні було організовано мережу

сокільських та січових гуртків, для навчання яких посилали спеціальних
“поучників” (щось на кшталт інструкторів, тренерів).

Спортивні періодичні видання, крім пропаганди фізичної
культури, досягнень світового спорту, навчали своїх прихильників, як бути
підприємливими, де і в кого купувати (відоме популярне тодішнє гасло:
Свій до свого по своє!), як протистояти офіційній владі, що переслідувала
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діяльність українських товариств, пропагували моральні й національні
засади запорізьких січовиків. Тому цей рух згодом назвали “розвоєвим
походом новітного козацтва”.

Досліджувані часописи подавали найпатріотичніші вірші відомих
українських письменників. Згодом у часопису появилися муштрові та
військові матеріали, заклики до підготовки і проведення військових дій
задля здобуття незалежності.

Висновки.  Сокільські  та  січові спортивні  часописи
віддзеркалювали піднесення українського національного руху в Галичині
та набуття ним явно політичного характеру в революційну добу. Ці видання
виховували не тільки фізично здорову націю, а й силу волі галичанина,
бажання перемогти, а також національну свідомість та підприємливість
земляків. Вони вчили, як провадити тіловиховну роботу, готували ґрунт
для здобуття незалежності. Зазначені проблеми потребують подальших
досліджень.
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Стаття надійшла 11.09.2003 р.

КАРЛО МІКЛЬОШ І ОЛЕКСАНДР СКОЦЕНЬ – ВИДАТНІ
ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ

Дулібський Андрій
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті йдеться про життєвий шлях та діяльність видатних  українських
футболістів і спортивних діячів Карла Мікльоша та Олександра Скоценя.
Пропонується встановити пам’ятний знак Карлові Мікльошу та перейменувати
одну з вулиць Львова в районі Левандівки іменем Олександра Скоценя.
Ключові слова: Карло Мікльош, Олександр Скоцень, український спорт, футбол.
Аннотация. Дулибский А.В. Карло Миклёш и Александр Скоцень – известные
деятели украинского спорта. В статье рассказывается о жизненном пути и
деятельности выдающихся украинских футболистов и спортивных деятелей Карла
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Микльоша и Александра Скоценя. Предлагается установить памятный знак Карлу
Микльошу и переименовать одну из улиц Львова в районе Левандовки именем
Александра Скоценя.
Ключевые слова: Карло Миклёш, Александр Скоцень, украинский спорт, футбол.
Annotation. Dylibskuy Andriy. Karlo Mikl‘och and Oleksander Ckotsen‘ – the
outstanding figures of Ukrainian sport. The life way and activities prominent Ukrainian
footballers and sport figures Karl Miklosh and Alexander Skotsen are relates in the
article. Memorial sign of Karl Miklosh propose to place and one of the Lviv Street in a
district Levandivka renames of Alexander Skotsen.
Key words: Karlo Mikl‘och, Oleksander Ckotsen‘, Ukrainian sport, football.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій.  Відродження суверенності  України, розбудова
державницьких засад зумовлюють потребу в глибокому і всебічному
вивченні  історичного минулого українського народу. Проблема
національно-визвольних змагань українців  була  однією з
найсфальсифікованіших ділянок в історії України. Стосується це й історії
зародження і розвитку українського спортивного руху в Галичині.

Дослідження даної проблеми було покладено в основу праць
відомих українських спортивних істориків, серед яких продуманістю і
виваженістю поглядів вирізняються наукові підходи І.Андрухіва
(“Західноукраїнські молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг”)
[1], Я.Боднара (“Проблеми фізичного виховання української молоді
Східної Галичини на шпальтах “Сокільських вістей” у 1929-1939 рр.”)
[2], О.Вацеби (“Нариси з історії західно-українського спортивного руху”)
[3].

Проте деякі факти з життя і діяльності видатних українських
спортовців, які своєю поставою та безмежною відданістю Україні,
увійшли в золотий фонд українського і світового спорту, вивчені ще
недостатньо.

Тому метою дослідження були аналіз ,  осмислення та
узагальнення відомостей про розвиток українського спорту, зокрема,
футболу, на західноукраїнських землях в 30-40-их роках XX століття, а
також вивчення життєвого шляху і діяльності видатних представників
львівського футболу Карла Мікльоша та Олександра Скоценя.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження  та його
обговорення. Історія львівського футболу пам’ятає Карла Мікльоша як
видатного футболіста, вдумливого організатора та першого почесного
президента відродженої команди майстрів “Карпати” (Львів).
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Олександр Скоцень увійшов в історію українського спорту одним
з кращих тогочасних футбольних бомбардирів, який виступав за відомі
українські команди “Тризуб” (Львів), “Україна” (Львів), “Динамо” (Київ),
а також зарубіжні футбольні клуби СК “Жиліна” (Словаччина), “Україна”
(Зальцбург, Австрія), “Ніцца” (Франція).

Олександр Скоцень народився 28 липня 1918 року в одному із
західних районів  Львова – Левандівці. Дитинство і юність провів серед
простих людей-трударів, які населяли цей район великого і гордого міста.
Як і більшість львівських хлопчаків, систематично почав займатися
фізичними вправами у восьмирічному віці в одному з дитячих – за
тодішньою термінологією – “новацьких” гуртків львівського “Пласту”.

Вперше зірка Олександра Скоценя засяяла на крайових фінальних
змаганнях Українського Змагового Союзу, в яких приймали участь чотири
команди: “Тризуб” (Львів), “Скала” (Стрий), “Роксоляна” (Рогатин) і
“Беркут” (Перемишль). У фінальному матчі “Тризуб” – “Скала”, в якому
перемогли львів’яни з рахунком 3 : 2, всі три м’ячі забив молодший з
братів Скоценів – Олександр. Саме після цих змагань до Олександра
Скоценя звернулися керівники Спортового Товариства “Україна” із
запрошенням про перехід до славетного львівського футбольного клубу.

18 вересня 1935 року Олександр Скоцень підписує заяву про
вступ до Спортового Товариства “Україна”, і вже через тиждень в першому
ж своєму виступі забиває два м’ячі у ворота тернопільської команди
“Креси”, а львівська команда перемагає з рахунком 3 : 1. Третій м’яч у
львів’ян провів ще один видатний гравець в історії львівського футболу –
Карло Мікльош. Так переплелися долі двох великих патріотів, відомих
спортсменів, непересічних футболістів - Олександра Скоценя та Карла
Мікльоша.

Характеристику цим двом провідним українським футболістам
тридцятих років варто передати образами тогочасної преси. Ось як
тижневик “Змаг”, що виходив у Львові, описував улюбленців галицьких
футбольних болільників:

“Мікльош Карло – правий злучник (нападник – Д.А.), футболіст
від уродження. Один з найбільших талантів, які мала “Україна”. Не бігає,
не мучиться. Виринає, як з-під землі у властивому місці, у слушний
момент, щоб міг мильним рухом скерувати м’яч, куди слід. Подання чисті,
жаден шліфар (ювелір – Д.А.) не поправить, а крім того – наш малий
геній уміє створити таку акцію, якої не передбачають ворожі тили.

Скоцень Олександр - лівий злучник. Один з наймолодших
змагунів дружини, проте один з найкращих стрільців (бомбардирів – Д.А.).
Коли треба, то й сім голів за матч стріляє. Як дістане охоту до стрілянини,
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то жоден оборонець за ним не упильнує. Двох напасників великого калібру
має український галицький футбол – Скоценя і Мікльоша” [4].

Обидва українці були помітними фігурами не тільки в СТ
“Україна”. В 1938 році вони були запрошені до збірної команди Львова,
яка виборювала Чашу (Кубок – Д.А.) Президента Польщі у суперництві з
кращими командами польської вищої ліги. Львів’яни, до складу яких
входили гравці польських, єврейських і українських клубів, перемогли в
цьому престижному турнірі. Значна заслуга у цій перемозі була і
українських футболістів Скоценя і Мікльоша. А Олександр Скоцень став
ще й героєм фінального поєдинку цього турніру, в якому забив перші два
м’ячі у ворота збірної Кракова.

Після тріумфального виступу в цьому турнірі львів’ян Олександра
Скоценя та Карла Мікльоша почали запрошувати до своїх лав вищолігові
польські команди. Особливо наполегливими в цих стараннях були
керівники неодноразового чемпіона Польщі львівської команди майстрів
“Погонь”. Та українські футболісти відмовилися виступати в складі
польських команд, мотивуючи свою відмову тим, що вони українці, їх
рідня – українці, а грають вони футбол там, де їм дозволяє і наказує честь
українця.

Після цього на Мікльоша та Скоценя чинився серйозний тиск.
Карла Мікльоша вивели з основного складу збірної команди Львова, яка
виборювала Чашу (Кубок) Президента Польщі. А батька Олександра
Скоценя спочатку перевели на гірше місце праці, а потім, взагалі,
звільнили з роботи. Причиною була відмова Олександра виступати за
львівську “Погонь”, яка мала високопоставлених покровителів серед
польських посадовців.

Деякі факти спортивної біографії Мікльоша і Скоценя вивчені
та проаналізовані не повністю. Адже кожен матч проти польських команд
в 30-их роках носив елемент не тільки спортивного змагання. Про це
неодноразово згадує Олександр Скоцень в автобіографічній книзі
“Львівський “батяр” в київському “Динамо”. Часто-густо матчі з
польськими футболістами мали надзвичайно напружений характер,
доходило навіть до відвертого рукоприкладства в процесі гри зі сторони
поляків, які вважали себе господарями на львівській землі. Футбольні
арбітри, більшість яких була тоді поляками, не звертали на такі безчинства
жодної уваги [5].

Влітку 1941 року, після відходу зі Львова Червоної Армії,
Спортове Товариство “Україна” після короткого простою відновило свою
діяльність. Всі знають і захоплюються мужністю київських динамівців у
відомому “матчі смерті” проти німецьких футболістів в 1942 році. Проте



72

мало хто пам’ятає, що футбольна команда Спортового Товариства
“Україна”, за яку виступали Олександр Скоцень та Карло Мікльош,
незважаючи на важкі окупаційні обмеження, проводила футбольні матчі
з командами німецьких військових частин. Перша така гра з німецькою
військовою командою відбулася влітку 1941 року.

Суперником відродженої “України” були німецькі летуни з
аеродрому в Скнилові, підсилені гравцями з інших військових частин.
Матч проходив при переповнених трибунах стадіону футбольного клубу
“Чарні”. Глядачі, більшість серед яких були львів’янами, очікували від
“України” тільки і виключно перемоги. І українські футболісти, серед
яких особливо вирізнялися Олександр Скоцень та Карло Мікльош,
перемогли – 4 : 1 [5].

В липні 1944 року, коли Східний фронт наблизився до Львова,
чимало жителів міста, налякані довоєнними репресіями НКВД, вирушили
на чужину. Серед них були і деякі змагуни Спортового Товариства
“Україна”, в тому числі і брати Скоцені. Так доля закинула Олександра
Скоценя спочатку до Словаччини, де він виступав за СК “Жиліна”, а згодом
до Австрії, де в Зальцбурзі українці створили клуб “Україна”.

Особливо помітний слід залишив наш славетний земляк у
французькому футболі. Запрошений у 1948 році до професійного
французького футбольного клубу “Ніцца” Олександр Скоцень став
лідером і кращим бомбардиром команди, яка виступала у вищому дивізіоні
французького футболу. Преса в часи його тодішніх виступів майоріла
такими заголовками: “Скоцень – професор футболу”, “Скоцень – диригент
оркестру”…

Тренер-селекціонер збірної Франції Гастон Барон називав його
найкращим центральним нападником французької ліги. А в одному з
офіційних матчів французького чемпіонату після перемоги “Ніцци” над
чемпіоном Франції з рахунком 3:0, де всі три м’ячі забив львів’янин,
французькі глядачі на радощах несли українця Олександра Скоценя на
руках від стадіону аж до ратуші міста !

В міжнародних товариських зустрічах клубних футбольних
команд “Ніцца”, за яку в той час виступав Олександр Скоцень, зустрічалася
з грандами європейського футболу, серед яких, зокрема, був італійський
“Ювентус”. Оскільки в кінці 40-их років минулого століття офіційних
змагань для клубних команд континенту ще не було організовано, то
футбольні клуби з різних країн мірялися силами тільки в товариських
іграх. Саме в матчі зі “Старою Сеньйорою” українець Скоцень виграв
дуель з такими “зірками” футболу, як “ювентійці” Боніперті та Пароля, і,
завдяки двом своїм забитим м’ячам, приніс перемогу французам з
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рахунком 2 : 1.
На закінчення футбольної кар’єри Олександр Скоцень разом із

сім’єю переїхав влітку 1950 року до Канади, де грав і водночас тренував
футбольну команду “Україна” в Едмонтоні. Згодом львівський “батяр”
переїхав до Торонто, де тренував футбольну збірну провінції Онтаріо.

По-іншому склалася після закінчення війни доля Карла
Мікльоша. Він залишився у Львові та з успіхом виступав за львівські
команди “Динамо”, “Спартак”, а з 1968 року разом з Ернестом Юстом
очолив найкращу львівську команду майстрів “Карпати”, виконуючи
обов’язки начальника команди. В 1969 році “Карпати” стали єдиною
командою першої ліги, яка здобула Кубок СРСР. Так була вписана
найяскравіша сторінка в історії львівської футбольної команди майстрів.

У 1990 році ветерана львівського футболу Карла Мікльоша було
обрано почесним президентом відродженого футбольного клубу
“Карпати”, а потім – на виборчій конференції – президентом клубу. Разом
з тим, за пропозицією Карла Мікльоша, було прийнято рішення
перейменувати стадіон “Дружба” в стадіон “Україна”.

До останніх днів свого життя Карло Мікльош залишався вірним
львівському футболу, переживав за успіхи і невдачі “Карпат”, цікавився
щоденним життям команди, приймав активну участь у громадсько-
політичному та спортивному житті Львова та України.

В 1991 році Олександр Скоцень приїжджав до Львова, де приймав
участь у святкуванні ювілею Спортового Товариства “Україна” і
зустрічався з давнім другом і побратимом Карлом Мікльошем. На момент
підготовки статті Олександр Скоцень проживав в Торонто. Та за кілька
днів до закінчення роботи над статтею з-за океану прийшла сумна звістка
про смерть великого українця – патріота і спортсмена.

На основі викладеного вище можна зробити такі висновки:
1. Львів’янин Олександр Скоцень був першим українським

футбольним “легіонером”, який своїм великим талантом у повний голос
заявив про спортивну Україну на весь світ. Забитими у ворота суперників
м’ячами Скоцень утверджував думку про існування великої та нескореної
держави, назва якій – Україна. Він був повпредом українського футболу
в багатьох країнах світу: Польщі, Словаччині, Австрії, Франції та Канаді,
де з честю представляв рідну країну, український спорт, футбол.

2. Життя Карла Мікльоша та Олександра Скоценя є прикладом
служіння Україні, українському спорту. Проживаючи у Львові чи
перебуваючи далеко за межами рідної країни, вони завжди були патріотами
свого краю, підтримували зв’язок з  львівськими спортивними
організаціями, допомагали порадами, глибоко переймалися проблемами
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України та українського спорту.
3. Кожен народ повинен пам’ятати про своїх кращих синів і дочок,

про тих, хто своїм життям і діяльністю утверджував славне ім’я свого
народу. До таких людей відносяться і найвідоміші львівські футболісти
Карло Мікльош та Олександр Скоцень, які з честю представляли Спортове
Товариство “Україна”, нескорено і з високо піднятою головою несли
прапор українського спорту.

4. Тому, ми пропонуємо, в рамках святкування 130-річчя від
дня народження  батька українського тіловиховання  Івана
Боберського, встановити пам’ятний знак Карлові Мікльошу на
вулиці, де він проживав до останніх своїх днів, а також перейменувати
одну з вулиць Львова в районі Левандівки іменем Олександра
Скоценя.

5. Увіковічення пам’яті було би визнанням тих великих заслуг,
які мають видатні спортсмени і патріоти Карло Мікльош та Олександр
Скоцень, котрі все своє життя присвятили служінню ідеалам українського
спорту, Україні та її народу.

Подальші дослідження необхідно направити на вивчення
творчого шлях інших видатних постатей українського спортивного руху.
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ІСТОРІЯ СПОРТУ ТА ІСТОРІЯ ВІЙСЬКА В УКРАЇНСЬКІЙ
ТРАДИЦІЇ – ПАРАЛЕЛІ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

Валентин Мороз
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Статтю присвячено життєвому подвигу українського спортовця Федора
Черника та героїчній звитязі вихованців спортивно-гімнастичних товариств у битві
під Мотовилівкою у 1918 році.
Ключові слова: Федір Черник, битва під Мотовилівкою 1918 року, єдність війська
і спорту.
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Аннотация. Мороз Валентин. История спорта и военных сил в украинской традиции
– параллели и взаимозависимости. Статья посвящена жизненному подвигу
украинского спортсмена Федора Черника и героическому подвигу воспитанников
спортивно-гимнастических обществ в битве под Мотовыливкою в 1918 году.
Ключевые слова: Федор Черник, битва под Мотовыливкою 1918 года, единство
военных сил и спорта.
Annotation. Moroz Valentyn. A history of sports and military forces in the Ukrainian
tradition - parallel and interdependence. This article is devoted to a vital feat of the
Ukrainian sportsman Fedir Chernyk and heroic feat of the members of sports-gymnastic
societies in fight under Motovylivka in 1918.
Key words: Fedir Chernyk, fight under Motovylivka in 1918, unity of military forces
and sports.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Український спорт завжди був націлений на контакт із
військом і військовиками; так диктувала специфіка української історії.
Досить сказати, що видатні постаті військових в українській історії – як
Дмитро Вітовський, Степан Бандера, Роман Шухевич, Євген Коновалець
- були добрими спортсменами. Додам, що й український „Пласт” був
заснований як свідомо мілітаризована інституція, як військове юнацьке
об’єднання [1-4].

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Мета. Дослідити життєвий подвиг українського героя битви під
Мотовилівкою 1918 року Федора Черника. Розкрити суть єдності війська
і спорту в українській історії.

Результати дослідження. Федір Черник. Дана стаття присвячена
конкретній події і конкретному імені. Федір Черник, у повному розумінні,
унікальне ім’я. Його іменем був названий спортивний клуб у Львові й
дотепер ще існував клуб Федора Черника у Детройті. Хто ж він такий,
чого його іменем названий клуб? Федір Черник – Січовий Стрілець,
офіцер. Це типовий символ єдності війська і спорту.

Мотовилівка. Станція Мотовилівка. 18 листопада 1918 року.
Невелика  станція Мотовилівка серед лісів на залізниці між Білою
Церквою і Києвом. Цей день був лебединою піснею Федора Черника і
разом з тим аустерліцем Федора Черника. Коли ми кажемо аустерліц
Наполеона, маємо на увазі, що це була найбільша, найславніша битва
Наполеона.

Отже, як виглядала ситуація тоді, в далекому листопаді 1918 року.
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Гетьман був оточений російськими офіцерами і міністрами. Січові
Стрільці зробили все можливе, щоб відрадити гетьмана Скоропадського
від федерації з Росією. Тобто від ліквідації української самостійної
держави. Але це не допомогло. Тоді Директорія проголошує в Білій Церкві
всенародне повстання проти Гетьмана, а точніше проти російського
оточення Гетьмана. З Білої Церкви Січові Стрільці вирушають на Київ.
Назустріч їм – великий загін формально гетьманського війська, фактично
російського. Вони зустрічаються між станцією Мотовилівкою і станцією
Васильків. Саме тут відбувся  цікавий бій. Цікавий хоч би тому, що під
Мотовилівкою 200 Січових Стрільців стали проти 2000 білих російських
офіцерів. Для військового фахівця ситуація неймовірна. Адже для того,
щоб наступати, треба, принаймі, мати перевагу у військовій силі, в техніці,
і то в кілька разів. Тут же було навпаки. Десятикратна перевага того, хто
обороняється. Російська сторона мала справжній бронепоїзд, а українська
тільки імпровізовану платформу, обкладену цеглою, та одну гармату.
Перевага в кулеметах була колосальна, так як і в живій силі. Але Січові
Стрільці все ж наступали і перемогли! Як це було можливо? Можна
спинитися на чисто військовій стороні бою. Але, якби це був просто бій
двох невеликих порівняно загонів – там бились не дивізії і не корпуси –
мабуть, не варто було б на цьому бою зупиняти увагу. Йдеться про інше.
Як могли двісті так катастрофічно розбити загін із двох тисяч? В чому
секрет? Секрет короткий. Він називається одним словом – дух.

Цікавий вплив цього бою, невеликого за фізичними розмірами,
але дуже важливого духовно, на ситуацію в Києві. В Києві Мотовилівський
бій посіяв неабияку паніку. Після того ніхто вже не надіявся на перемогу
гетьмана Скоропадського.

Але нас цікавить інша тема. Тема Федора Черника і його
товаришів по бою. Адже Федір Черник був головним героєм і душею
Мотовилівської битви.

Федір Черник – це тип нової людини. Пізніше її назовуть умовно
донцовським типом української людини. Що мається на увазі?  Ця людина
була вже у ХІХ столітті, але в окремих зблисках. У 1846 році відбувається
революція, в т.ч. в Галичині. Поляки висувають тезу, що українці
розкольники, бо, мовляв, поляки й українці – то один народ, разом биймося
за свободу. Їм відповідає скромний сільський священик Подолинський,
який пише таке: „Коли Поляки і Українці то одне й те саме, коли Українці
то Поляки, а Поляки то Українці, то нехай  Поляки заведуть у школі
українську мову викладання і думають, що вони вчаться по-польськи.”
Отже, це був зовсім новий тип людини, який каже так: якщо мусить бути
асиміляція, то асимілюйся ти зі мною, чому я маю асимілюватися з тобою?
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Це був той тип людини, який має таку духовну настанову, що коли є битва,
то я мушу перемогти – це норма. Якщо я не виграв – це щось ненормальне.

Пізніше прийде ціле покоління, покоління ОУН, яке було складене
з людей цього типу, які взяли  в основу слова Ніцше, взяті в свою чергу із
Заратустри. Там є таке цікаве місце. Кажуть, що попіл і діамант – це та
сама хімічна формула. І от попіл спитав діаманта:  чому ти такий твердий
– ти ж мій брат. А діамант відповів: чому ти такий м’який – ти ж мій
брат?

Федір Черник починав на Україні цей тип людини. Саме цей тип
людини, яка вважала, що якщо у лісі хаотично сплелися дві збройні групи,
то ми мусимо перемогти, а не втікати, ми мусимо їх оточити, а не боятися,
що будемо оточені. Оцей тип людини вирішив долю Мотовилівського
бою. Там, у лісі на правому фланзі, де російська сторона була розсипана
повністю.

Зауважу, що в Українській революції 1917-1920-х років ці люди
не мали переваги. Маємо сьогодні приклад як 200 Січових Стрільців
розбили 2000 професійних російських офіцерів. Але через рік після цього,
в листопаді 1919 року  на Західному Поділлі була така ситуація: 10-тисячна
Українська Армія відступала перед загоном 800 денікінців і не могла
чинити опору. Чому так сталося? Такі люди як Черник були або вбиті в
бою, загинули; або такі, як Болбочин – кандидат на українського
Наполеона – були знищені ліво-комуністичними конкурентами. Після
вбивства цих людей уже дух був зломлений. Люди типу Черника, на жаль,
не мали домінації в Українській республіці. Дивно, що досі у Львові ані
одна спортова чи військова структура не називається іменем Федора
Черника. Але, як кажуть, ніколи не запізно. Цю помилку можна виправити.

Висновки. Коли нація не має самостійності, то її концепції
формує окупант. Окупант нам так хитро сформував таку концепцію, що
нас завжди націлювали на  ті епізоди й ситуації, де ми програли. Ми без
кінця плачемо про 1933-ій рік. Шана полеглим у 1933-му році, вмерлим –
це одна річ. Але нас небезпечно націлюють увесь час святкувати і плакати
там, де ми програли. Окупант не хотів, щоб ми на перший план ставили
такі епізоди як битва під Конотопом чи битва під Мотовилівкою, де ми
виграли. Нам підсовували Винниченки тему Крутів. Героїчний епізод,
але ми там усі полягли.

Шляхи подальших досліджень. Варто досліджувати та свідомо
культивувати такі епізоди і такі битви в історії української нації, які
ознаменувалися нашою перемогою, зокрема битва під Мотовилівкою.
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Анотація. Фізична культура і спорт є консолідуючим аспектом нації. Спорт, поряд
з другими видами людської діяльності, презентує націю у світі. Спорт розвиває не
тільки здорове тіло та душу, а і гартує хворий організм, виховує сильний характер,
творить історію нації.
Ключові слова: історія, нація, патріотизм, виховання.
Аннотация. Файчак И., Марзаганов Х., Файчак Р. Идея национального воспитания
в спорте. Физическая культура и спорт являются консолидирующим аспектом
нации. Спорт, наряду с другими видами человеческой деятельности, представляет
нацию в мире. Спорт развивает не только здоровье, тело, душу человека, но и
закаливает больной организм, воспитывает сильный характер, творит историю
нации.
Ключевые слова: история, нация, патриотизм, воспитание.
Annotation. Faychak Ivan, Marzahanov Haruton, Faychak Roman. The idea of national
education in sport. Physical training and sport are the consolidated aspect of the nation.
Along with the other kinds of other kinds of the human activity sport represents the
nation into the world. Sport develops not only people’s body and soul but insures a bed
organism, trains characters the nation’s history.
Key words: a history, the nation, education.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. З багатьох істин, що їх вистраждало людство впродовж своєї
історії, є одна всеосяжна: перед нами постійно постає потреба забезпечити
рівновагу душі, тіла і розуму. Потреба безнастанно пізнавати себе,
навколишній світ. Потреба бути досконалим, гарним душею і тілом,
багатим розумом , знаннями. Потреба підтримувати незгасний і
незнищенний дух своєї нації, яка є барвистою квіткою в букеті народів.

Дослідження виконується відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри фізичного виховання Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу.

Мета роботи – визначення ролі фізичної культури і спорту з
позиції консолідуючого аспекту нації.

Основні результати дослідження.
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Нині ,  коли на  наших очах розвалюється світ брехні й
несправедливості, коли ганебно сходить з арени комунізм, що призвів
нас до страшного морального та матеріального зубожіння, ми
замислюємося над тим, якою має бути самостійна українська держава.
Без сумніву, вона має базуватися на морально-правових засадах, на
соціально-ринковій економіці, на високій культурі, яка синтезує усі
аспекти буття народу. Саме культура, у тому числі фізична, акумулює
досконалість нації, етичні, естетичні, правові, соціально-політичні та інші
цінності. Психологія, історія, побут, звичаї – все це формувалося
тисячоліттями. У мозаїці фактів нашої спадщини чільне місце посідають
обсяги фізичної сили, спритності, витривалості, кмітливості, енергійності
українців.

Саме успадкована працелюбність на ґрунті фізичної сили,
стійкості допомогли нашим людям у страшні більшовицькі часи вижити,
зберегти свій неповторний генофонд, незважаючи на штучні голодомори,
терор, цькування, на свідомо практикований геноцид. Вони, оці
працелюби і терпеливці, обходили провалля, долали стрімчаки, обминали
прірви. Наймужніші подвоювали зусилля, показуючи шлях. Непохитні у
своєму завзятті, вони зберегли й передали нам своє чарівне українство.

Моральною святістю і чистотою, високою пожертвою в ім’я
України є для нас крізь десятиліття, подвиг української молоді під Крутами
29 січня 1918 року. Одну з найбільш героїчних і водночас найболючіших
сторінок вписали в цей день кілька сотень молодих, мужніх юнаків –
добровольців, з яких було сформовано загін для опору більшовикам, що
наступали на Київ.

Бій під Крутами, де загинув цвіт української молоді, це один з
найбільш світлих і лицарських часів в історії України.

Маємо берегти цей спадок, гряде нова епоха. Нація має бути
психологічно стійкою. Це приходить не лише через людський дух, але
також через гармонійний розвиток усього людства, людини у тому числі
– фізичного – відтак краси, радості, сили, справжнього смаку. І в даному
разі мусило спиратися не лише на досвід власної історії, а й знамениту
спадщину інших передових націй, які ще до Христа виробили критерії
людської досконалості.

На превеликий жаль, наш народ за часів більшовицького
панування вимушено втратив багато дечого із своєї невмирущої спадщини.
Згасла історична пам’ять. Руйнувалася культура. Занепадало село.
Забувалися традиції. Рабська праця, недоїдання позбавили молодь
гармонійного розвитку. Офіційна пропаганда лементування про всебічний
розвиток особистості, про значення фізичної культури і спорту, але у
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більшості міст і сіл, не було впорядкованих стадіонів, плавальних басейнів,
спортмайданчиків, не кажучи вже про спортивне спорядження. Держава
дбала лише про тих спортсменів, які виявляли своє обдарування і могли
здобувати медалі на Олімпіадах, чемпіонатах світу і Європи. При цьому
український спорт зазнавав постійної дискримінації. Успіхи наших
спортсменів приписувалися Росії або подавалися в загальному контексті
блискучих результатів радянських спортсменів. Згадаймо феноменальні
результати Куца, Бубки, Латиніної, Піддубного і багатьох інших українців,
згадаймо Лобановського, а сьогодні старшого тренера України з футболу
Л.Буряка, яких так сформувала система, що про свою рідну мову вони
забули. Себто комуністична система й в галузі спорту намагалася виховати
яничарів безбатечників.

Приємним фактором на сьогоднішній день є фантастична подія,
що відбулася на центральному стадіоні м. Києва під час відбіркового
футбольного матчу чемпіонату Європи Україна-Іспанія 29 березня 2003
року. Всім болільникам подаровано національний прапор і словесний гімн
нашої держави, який Вони виконали в супроводі співака О.Пономарьова.
Це був справжній порив національного і духовного почуття, почуття
любові до своєї Батьківщини, який надовго залишиться в пам’яті
українських вболівальників.

Часи міняються. Україна іде до повної незалежності. До нашої
національної скарбниці повертаються ідеї, практичні діла українського
„Кубертена” професора Івана Боберського легендарні звитяги Піддубного,
якого намагалися подати світові як „руського богатиря”, сотень інших
українських спортсменів, які вимушені були виступати за команди інших
країн.

Ми віримо, що невід’ємною складовою частиною всебічного
гармонійного розвитку особистості, утвердження української нації в сім’ї
народів світу стане фізична культура. Спорт має виконати роль
консолідації молоді навколо ідеї національного відродження, збереження
і примноження традицій наших дружин, красивих, витривалих,
загартованих, окрилених, відважних козаків періоду визвольних змагань,
сподвижників Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери,
надзвичайно завзятих і витривалих воїнів УПА, які довгі роки виборювали
волю у нерівному двобої спочатку з фашистами, а потім з комуністичною
тиранією. Ми мали в своїй історії Фермопіли – битву під Берестечком, де
як найповніше виявилися дух і фізична могутність козацтва. Ми мали
феноменальні результати на всіх Олімпіадах, на більшості  світових
першостей, з більшості видів спорту. Ми мали, маємо і будемо мати безліч
вродливих, обдарованих святою, благородною національною ідеєю людей,
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до того ж досконалих фізично, тобто таких людей, які ще не раз здивують
світ своїми багатогранними талантами.

Як відомо з нашої Істрії Запорізька Січ була в XVI – XVII сторіччі
осередком усієї державної і військової організації козацької України. Вона
була твердинею славного січового війська, які успішно розбивали усі
плани загарбників Української землі, місцем де збиралися відчайдушні,
сильні духом і тілом, волелюбні і загартовані безконечними походами
люди.

Якщо йшлося про наступальний похід, то козаки висилали
посильних на базари і ярмарки і кричали: „Хто хоче за християнську віру
бути посаженним на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим,
хто готовий зазнати всіляких мук за святий хрест, хто не боїться смерті –
приставай до нас! Не треба боятися смерті, від неї не вбережешся, таке
козацьке життя”.

Сьогодні, як ніколи, ми повинні звертатися до проблеми
виховання національної ідеї і відчуття патріотизму до своєї Батьківщини,
факторів, які являються тією духовною силою, що допомагають нашим
спортсменам досягнути вершин спортивної майстерності.

Ось, що сказав про це колишній заступник голови Верховної ради
Степан Гавриш, обґрунтовуючи невдачі збірної команди України з
футболу: „Відсутність єдності і патріотизму, привела до таких наслідків”.

Заслужений журналіст України Іван Сало пише: „Наскільки
можна не поважати свою державу, щоб не навчити своїх підопічних
найголовнішого і найдорожчого слова, яке закладається в утробі і
всмоктується з материнським молоком. Де ще є в світі така держава і
таке плем’я, щоб народитись, вирости, прожити все життя на українській
землі й не вивчити мови народу, не знати його історії, гімну. Невже,
Валерію Васильовичу, і Ви, товариші Буряк і Веремеєв, не бачили, як
через кілька метрів від Вас у Руді Феллера та його штабу, яскраво
пломеніли очі, коли Вони разом із 68 тисячами глядачів „Вестфален
стадіону” взяли з першого акорду і підхопили свій гімн, який співала того
вечора вся Німеччина”.

Багато яскравих сторінок було, є і буде в історії українського
спорту, ми лишень ще будемо свідками фантастичних досягнень наших
земляків на міжнародних аренах. Про це повинна знати наша молодь і
бути активним продовжувачем невмирущої спортивної слави нашої
Батьківщини.

Наш обов’язок – виховати усестороннього українського
спортовця.

Наш шлях – різностороння спортивна діяльність.
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Наша мета – здорова тілом і духом українська молодь, основним
завданням якої є, гідно репрезентувати українське ім’я в вільному світі
та допомагати українському народові в боротьбі за укріплення волі і
незалежності нашої України. Подальших досліджень потребують інші
національні ідеї що пов’язані з фізичним вихованням.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ
СВІТОГЛЯДУ, ПАТРІОТИЗМУ, МОРАЛЬНИХ І ДУХОВНИХ

ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Черненко Сергій

Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація. Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні
особистості. Деякі соціальні ситуації випробовуються у спортивній діяльності;
що дозволяє спортсмену напрацювати собі життєвий досвід, вибудувати особливу
систему цінностей та настанов.
Ключові слова: спорт, особистість, соціальна відповідальність спортсмена.
Аннотация. Черненко С.А. Влияние физической культуры на формирование
мировоззрения, патриотизма, моральных и духовных качеств личности. Физическая
культура и спорт играют важную роль в формировании личности. Многие
социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет
спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему
ценностей и установок.
Ключевые слова: спорт, личность, социальная ответственность спортсмена.
Annotation. Chernenko S. The influence of physical exercises upon an individual
ideology, patriotism, moral and spiritual qualities forming. Physical training and sport
play an important part in moulding a character. Many of social situations are imitated
while sports activity, that allows a sportsman to make a lot of experience of life and
form up a special system of values and maxims.
Key words: sport, character, social responsibility of a sportsmen.

Постановка проблеми. По своїй природі спорт, незважаючи на
властиву йому змагальність, гуманний, оскільки він сприяє розвитку
особистості, допомагає розкривати непізнані можливості людського
організму і духу. Реалізація гуманістичного потенціалу спорту не
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відбувається сама собою і багато в чому залежить від того, у яких цілях
суспільство використовує спорт. Однак, говорячи про позитивні моменти
спорту, не можна не сказати про негативні факти розвитку сучасного
спорту, що серйозно вплинули на його цінності. Погоня за медалями і
рекордами призвела до виникнення таких негативних явищ у спорті, як
прагнення до перемоги за будь-яку ціну, допінг, рання спеціалізація,
жорстокість, насильство. Тому все частіше виникає питання: «Чи
гуманний сучасний спорт, що необхідно зробити, щоб зберегти цей
феномен для шляхетних цілей розвитку особистості і суспільства?».
Процеси комерціалізації і професіоналізації прийняли надмірний і
незворотний характер. Наприкінці  XX століття професійний спорт став
складовою частиною міжнародного спортивного й олімпійського руху.
Сьогодні  багато вчених,  критикуючи існуючий шлях розвитку
міжнародного спорту, намагаються знайти нові моделі змагальної
діяльності. Особливо важливі такі дослідження для масового і дитячого
спорту. Вже створені концепції спартанського руху, фізичного виховання,
валеологічного й олімпійського виховання молоді. Це перші кроки, що
дозволяють зберегти і розвивати гуманістичні цінності спорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У США ще в 60-ті
роки, після виходу в світ книги Р.Бойла „Спорт – дзеркало американського
життя”, спорт став національним захоплення, був оголошений моделлю
самого американського суспільства. Американський філософ М. Новак
підкреслював: „Знехтувати спортом означало б втратити одне з важливих
національних досягнень”. („Америка”, січень 1981, с. 49) Однак на
початку ХХІ ст. у світі знайдеться не так і багато держав, керівники яких
дійсно розуміють роль і значення спорту в сучасному суспільстві. Як
приклад позитивного відношення до спорту можна навести американську
державу.

Соціологічні опитування населення, особливо молоді, яка
займається спортом, показують, що спорт формує первісне уявлення про
життя і світ. Саме в спорті найбільше яскраво виявляються такі важливі
для сучасного суспільства цінності, як рівність шансів на успіх, досягнення
успіху, прагнення бути першим, перемогти не тільки суперника, але і
самого себе.

Американські вчені – соціологи зробили висновок, що спорт
акумулює в собі основні цінності американського суспільства. Дякуючи
заняттям спортом або навіть у процесі перегляду спортивних змагань
суспільні цінності надаються індивідам, інтеріоризуються як особистості.
Це знайшло підтвердження у працях американських учених. Історик Джон
Беттс пише: „Спорт і капіталістичний дух мають багато спільного: дух
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ініціативи, протиборства та змагання”. Інший відомий американський
професор Р. Форс справедливо вважає, що спорт  є мініатюрою самого
життя і таким чином служить ніби лабораторією, в якій може створюватися
система цінностей.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Донбаської державної машинобудівної академії.

Формування цілей статті. У статті розкривається соціальна
роль і потенціал фізкультурно - спортивної діяльності в розвитку
суспільства і соціалізації особистості.

Виклад основного матеріалу. Фізична культура як важливий
соціальний феномен пронизує всі рівні сучасного соціуму, широко
впливаючи на основні сфери життєдіяльності суспільства. Вона впливає
на національні відносини, ділове життя, суспільне становище, формує
моду, етичні цінності, спосіб життя людей. У підтвердження цієї тези
можна привести слова відомого спортсмена Олександра Волкова: «...спорт
сьогодні - це головний соціальний фактор, здатний протистояти навалі
дешевої культури і дурних звичок. Це краще «брязкальце», що зможе
відвернути людей від нинішніх соціальних проблем. Це, мабуть, єдиний
«клей», що здатний склеїти всю націю воєдино, що не вдається ні релігії,
ні тим більше політикам. Коли грає «Динамо» (Київ), на стадіоні й біля
телевізора в єдиному пориві поєднуються всі - і віруючі, і невіруючі, і
центристи, і радикали («Вісті», 04.02.1999). Дійсно, феномен спорту
володіє могутньою  силою, що соціалізує. Політики давно розглядають
спорт як національне захоплення, здатне згуртувати суспільство єдиною
національною ідеєю, наповнити своєрідною ідеологією, прагненням
людей до успіху, до перемоги.

Люди, які пройшли «школу спорту», переконані, що спорт
допоміг їм виховати віру у свої сили і можливості, а також уміння ними
скористатися. Спорт учить йти на жертви заради досягнення мети. Уроки,
засвоєні юними спортсменами на спортивному полі, потім, як правило,
допомагають і в житті. Багато хто зі спортсменів стверджують, що саме
спорт зробив з них людину, здатну бути особистістю. За допомогою спорту
реалізується принцип сучасного життя - «розраховувати на самого себе».
Це означає, що досягнення успіху залежить насамперед  від особистих,
індивідуальних якостей - честолюбства, ініціативи, працьовитості,
терпіння, вольових навичок.

Сучасний спорт, виконуючи численні соціальні функції, стає
багатофункціональним і  багатомірним.  Йому під силу рішення
надзвичайне широкого кола задач, починаючи зі зміцнення здоров’я
населення, відволікання молоді від пагубного впливу вулиці, задоволення
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попиту на видовищні послуги, економічних стимулів, захисту честі країни,
формування патріотизму і т.д. Різноманіття соціальних функцій є основою
для класифікації і типології різновидів спорту, серед яких явно
сформувалися наступні напрямки:

- масовий спорт (народний, ординарний, «спорт для всіх»);
- спорт вищих досягнень (олімпійський спорт, великий спорт);
- професійний (комерційний) спорт.
Кожний, хто поєднує своє життя зі  спортом ,  вирішує

індивідуальні задачі в рамках тих можливостей, що містяться у тому чи
іншому різновиді спорту.

Так, масовий спорт дозволяє людині незалежно від віку зберегти
здоров’я, цікаво проводити вільний час, урізноманітнити дозвільну
діяльність. У той же час, займаючись масовим спортом, важливо пам’ятати
про соціальну відповідальність, раціонально поєднувати освітню, трудову
і спортивну діяльність. Особливо це стосується юних спортсменів.
Необхідно знайти оптимальний варіант для поєднання навчання в освітній
школі і спортивній підготовці. Тренери повинні і піклуватися про
спортивну форму юних спортсменів, і виховувати в них почуття соціальної
відповідальності за своє майбутнє життя. Видатний спортсмен формується
не тільки на тренуваннях: навчання в школі, читання книг, відвідування
музеїв і театрів, допомога батькам і молодшим - необхідні умови для
формування особистості спортсмена.

Висока соціальна відповідальність лягає на спортсмена, який
досягнув професійної майстерності навіть на рівні майстра спорту, не
говорячи вже про членів збірної команди країни.  Перемоги на
Олімпійських іграх, світових чемпіонатах, першостях країни приносять
спортсмену заслужені славу, популярність, пошану. Він стає героєм,
кумиром молоді. Спосіб життя спортсмена стає моделлю соціального
поведінки. У цьому зв’язку необхідно пам’ятати про соціальну
відповідальність спортсмена . Потрібно розуміти, що якщо він
використовує допінг, рекламує неякісні товари, палить, уживає  наркотики
чи алкоголь, то тим самим «тиражує» девіантну поведінку, завдаючи шкоди
вихованню спортивної зміни. Юне покоління, як правило, бездумно копіює
поводження і спосіб життя своїх кумирів. Тому в дитячому та юнацькому
спорті так часто присутні соціальні пороки, властиві великому спорту.

Інша сторона соціальної відповідальності спортсмена пов’язана
з протиріччями, що обумовлюються особистими і суспільними інтересами
в сфері спорту. Спортсмен завжди стоїть перед дилемою: як не пропустити
комерційний старт і в той же час зберегти спортивну форму для успішного
виступу за збірну країни. Деякі спортсмени в погоні за гонорарами
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відмовляються виступати навіть на Олімпійських іграх.
Не завжди особисті інтереси спортсмена узгоджуються з

інтересами спортивного клубу. Перехід з однієї команди в іншу, від’їзд у
закордонний спортивний клуб також вимагають від спортсмена соціальної
відповідальності за зроблений ними вибір. Зробити цей вибір нелегко. З
одного боку, спортсмен багатьом зобов’язаний спортивному клубу, саме
в клубі він став майстром, багато сил витратив колектив тренерів,
методистів, лікарів для підготовки спортсмена екстра-класу, з іншого боку
- закордонний клуб надає спортсмену нові можливості для спортивної
кар’єри.

Висновки. Соціальна відповідальність у спорті повинна не тільки
формуватися за допомогою ефективного виховного процесу, але і
регламентуватися нормативно-правовими документами. Наприклад,
необхідно законодавством визнати, що виступи за збірні команди
заохочуються грошовими виплатами. Спортсменам, які приносять славу
українському спорту, даються гарантії одержання вищої освіти, пенсійного
забезпечення, медичного страхування. Таким чином, знайти вихід з цієї
складної ситуації можна так: надавати спортсменам соціальні гарантії,
підкріплювати спортивну діяльність законодавчо-правовою базою, можна
підвищувати їхню соціальну відповідальність перед суспільством. Але
останнє потребує більш детальних досліджень.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В
СПОРТИВНО – МИСТЕЦЬКИХ СВЯТАХ ЗА УЧАСТЮ

УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЛЬВІВЩИНИ
Сениця Аліна

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В статті аналізуються елементи національної культури, які
використовуються в спортивно – мистецьких святах за участю учнівської та
студентської молоді. Спортивно – мистецькі свята сучасності розглядаються як
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засіб фізичного та духовного удосконалення їх учасників.
Ключові слова: спортивно – мистецьке свято, елементи національної культури,
елементи національної фізичної культури.
Аннотация. Сеница А.И. Использование элементов национальной культуры в
спортивно–культурных праздниках с участием ученической и студенческой
молодежи Львовщины. В статье анализируются элементы национальной культуры,
которые используются в спортивно – культурных праздниках с участием
ученической и студенческой молодежи. Спортивно – культурные праздники
современности рассматриваются как средство физического и духовного
совершенствования их участников.
Ключевые слова: спортивно – культурный праздник, элементы национальной
культуры, элементы национальной физической культуры.
Annotation. Cenutsya Alina. The usage of national culture elements in sport and art
festivals with the assistance of pupils and students of L‘viv region. In the article the
elements of national culture are analysed which will be used in student’s youth and
student’s sports – cultural holidays. These sports – cultural holidays of modernity are
considered as a resource of physical and spiritual perfecting of their participants.
Keywords: sports – cultural holiday, elements of national culture, elements of national
physical culture.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Фізична культура є складовою частиною культури
суспільства, що обумовлює її взаємовплив і зв’язок з іншими сферами
діяльності та надбаннями людства.

Сьогодні ,  коли одними з першочергових стали задачі
відродження, подальшого розвитку та впровадження національних
традицій, обрядів та звичаїв у всі сфери життя народу, фізична культура
та спорт не залишаються у стороні. На думку ряду фахівців, фізична
культура, як і культура в цілому є продуктом творчої діяльності суспільства
[ 2, 4 ]. Оберегом національних форм

фізичної культури був і залишається народ, який створював,
зберігав і розвивав національні види фізичних вправ, різноманітні ігри
та змагання [1, 2]. Особливо яскраво національні форми фізичної культури
проявляються у святах.

Загальновідомо, що народне свято – це не тільки розваги, але й
свого роду змагання. Зберігаючи колорит традиційних національних
розваг воно представляє собою свято спорту, музики та поезії, де поряд
із змаганнями в національних видах спорту учасники демонструють свою
майстерність в сучасних видах спорту та мистецтва.

Враховуючи те,  що поряд із своєю роллю в  фізичному
удосконаленні людини фізична культура і, зокрема одна із форм її
організації – народне або спортивно – мистецьке свято, може суттєво
впливати і на її духовний світ – світ емоцій, естетичних смаків, етичних і
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світоглядних уявлень, можна сказати , що вона є невід’ємною і вагомою
ланкою системи освіти, яка передбачає навчання, розвиток та виховання
майбутніх фахівців [1, 3]. А це в свою чергу дає підстави розглядати
спортивно – мистецькі свята сучасності не тільки як видовища, а й як
педагогічний процес, який базується на дидактичних принципах і
передбачає вирішення конкретних навчально – виховних завдань з метою
теоретичної і практичної підготовки учасників.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Мета дослідження: визначити основні елементи національної
культури, які використовуються в спортивно – мистецьких святах за
участю учнівської та студентської молоді Львівщини.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати програми та сценарії спортивно – мистецьких

свят, які проводились на Львівщині в 1999 – 2003 році.
2. Визначити основні елементи національної культури, які

використовуються в спортивно – мистецьких святах за участю учнівської
та студентської молоді Львівщини.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково –
методичної та спеціальної літератури, власного досвіду організації та
проведення свят; вивчення досвіду передової практики; педагогічні
спостереження; відео зйомка та аналіз відео матеріалів; методи
математичної статистики.

Організація дослідження. З метою вирішення завдань, які
стояли перед даним дослідженням, були проаналізовані програми та
сценарії спортивно-мистецьких свят, підготовлених кафедрою теорії і
методики гімнастики ЛДІФК в 1999 – 2003 роках. Поряд з цим вивчався
передовий досвід проведення подібних заходів в інших країнах та
аналізувалися власні напрацювання з даної проблеми – програми, сценарії,
відео матеріали.

Результати дослідження.
Як вже зазначалося, будучи складовою частиною культури

суспільства, фізична культура поєднується з іншими частинами багатьма
зв’язками. Так, на стику фізичної культури та масових театралізованих
видовищ виникла театралізована фізична культура у вигляді фізкультурно
– спортивних, спортивно – мистецьких та спортивно – театралізованих
свят і показових виступів. Організація та проведення подібних заходів
сприяє розвитку вільної творчості, оригінальності, втіленню національних
характеристик, пошуку нових ідей та шляхів їх вирішення. Збагачення
змісту свят елементами гімнастики, акробатики, інших видів спорту та
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мистецтва, злиття музики та ритмічності рухів на стику музики і танцю,
перетворення спортивного змагання у видовище, а поряд з цим –
використання елементів національної культури – спеціально написаної
або підібраної музики, стилізованих костюмів та строїв, художньо
оформлених атрибутів, засобів національної фізичної культури та ін. –
все це перетворює спортивно – мистецькі свята у великі події сучасності.

 Прикладами таких видовищних заходів, які були проведені на
Львівщині, і об’єднують своїми ідеями різні покоління та склад учасників,
є: Свято Героїв, „90 – річчя спортивного товариства Україна - Львів”,
День Спортовця, День міста Львова, Меморіал Є. Орищина і т. п. Досить
цікавим і нетрадиційним стало молодіжне і спортивне дійство, проведене
на стадіоні „Україна” з нагоди 2000 – ліття від народження Ісуса Христа
– „Різдво - 2000”, яке у своєму змісті поєднало дві великі теми – релігійну
та спортивно – мистецьку, чим підкреслило зв’язок і взаємовплив
духовного і фізичного удосконалення молоді.

художнє 
оформлення

8%

строї, 
стилізовані 
костюми

16%

дикторський 
текст
8%

види спорту, 
мистецтва, 
фіз.вправи

24%

елементи 
національної

ФК
32%

музичне 
оформлення

12%

Мал. 1. Співвідношення елементів національної культури в спортивно–
мистецьких святах за участю учнівської та студентської молоді

Львівщини.

Відеоматеріали та подальший їх аналіз дозволили визначити
кількісні характеристики кожного свята, а також найбільш характерні
елементи національної культури та національної фізичної культури, які в
них застосовуються.

Отримані дані свідчать про те, що у спортивно – мистецьких
святах, які були проведені за участю студентів Львівського державного
інституту фізичної культури, вихованців груп початкової спортивної
підготовки, гімнастики та акробатики при кафедрі гімнастики ЛДІФК, а
також представників фізкультурно – спортивних товариств, художніх
колективів, „Українського бойового рукопашу” Львова та області, чільне
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місце відводиться елементам національної культури, і, зокрема
національної фізичної культури (елементам ігор, змагань, фізичним
вправам прикладного характеру, орнаментальним шикуванням та
побудовам і т. п.). Різноманітні за змістом та композицією, своєрідно
музично та художньо оформлені подібні заходи мають сильний емоційний
та естетичний вплив на глядача, сприяють вирішенню завдань навчання
та виховання їх учасників, збереження і примноження звичаїв, традицій
та обрядів українського народу, втілення елементів національної культури
у різні сфери діяльності.

Висновки:
1. Програми і сценарії спортивно – мистецьких свят, які

проводились на Львівщині в 1999 – 2003 році, свідчать про те, що ці
видовищні заходи різноманітні за змістом і композицією, тематикою та
складом учасників, музичним і художнім оформленням. Характерними
особливостями їх є: емоційність, динамічність, ідейне спрямування,
народність, яскравість, національне забарвлення.

2. Поряд з  сучасними видами спорту,  мистецтва та
різноманітними фізичними вправами з предметами та без предметів,
шикуваннями та перешикуваннями, смисловими побудовами ( 24 %),
спортивно – мистецькі свята за участю учнівської та студентської молоді
Львівщини, включають елементи національної культури (76 %), у тому
числі елементи національної фізичної культури ( 32 % ). До основних
елементів національної культури, які застосовуються у святах, можна
віднести: музику; танець; строї, стилізовані костюми та костюми з
елементами українського національного костюму; поетичні, прозові,
історичні твори, включені в дикторський текст; орнаментальні викладки
та художнє оформлення; елементи національної фізичної культури.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення впливу
елементів національної фізичної культури у спортивно – мистецьких
святах на формування світогляду молоді.
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СУТЬ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ФІЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО РУХУ В ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Вацеба Оксана, Кухтій Андрій
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті висвітлено роль, зміст та місце організаційних основ
фізкультурно-спортивного руху в  теорії  фізичної  культури .  Розкрито
особливості  організації фізкультурно-спортивного руху  в  Україні  як
республіки СРСР, так і як самостійної держави.
Ключові слова: організаційні основи, фізкультурно-спортивний рух.
Аннотация. Вацеба О., Кухтий А. Суть и содержание организационных основ
физкультурно-спортивного движения в теории физической культуры. В статье
отображено роль, содержание и место организационных основ физкультурно-
спортивного движения в теории физической культуры. Раскрыто особенности
организации физкультурно-спортивного движения в Украине как республики
СРСР, так и как самостоятельного государства.
Ключевые слова:  организационные основы , физкультурно-спортивное
движение.
Annotation. Waceba O., Kuchtiy A. Сontents and place of organization basis of
physical education and sport movement in the theory of physical education. Role,
contents and place of organization basis of physical education and sport movement
in the theory of physical education has been depicted. Peculiarities of organization
of physical education and sport movement in Ukraine as republic of the USSR
and as an independent state have been revealed.
Key words: organization basis, physical education and sport movement.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. В Україні, незважаючи на більш як десятилітній період
новітньої державності, триває процес вдосконалення системи фізичного
виховання та спорту. На сьогодні окреслюється потреба у кардинальних
змінах у структурі організації її фізкультурно-спортивного руху на нових
засадах, що відповідають сучасним умовам. Форми організаційної
діяльності не можуть залишатися незмінними, завжди пристосовуючись
до тих завдань, які виникають на кожному новому етапі розвитку
суспільства. Одним із важливих чинників розвитку будь-якої системи, який
значною мірою визначає її ефективність, є організаційна побудова.
Вважаємо, що організаційні засади є ключовими, визначальними для
розвитку будь-якої галузі.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.



92

Окремі аспекти цієї проблеми в сучасній Україні на науковому
рівні досліджували Ю.П. Мічуда, 1995, 2002 (механізми державного
управління сферою фізичної культури та фінансово-економічні аспекти);
М.О. Олійник, 2000 (теоретичні і методичні основи управління фізичною
культурою і спортом); О.М. Жданова, 2000 (організація оздоровчої
фізичної культури і рекреаційного туризму); В.І. Мудрик, 2001 (науково-
методичні  основи управління фізичною культурою і спортом);
М.М. Кость, 2000 (організація фізкультурного руху в сільській місцевості);
В.І. Франчук, 1995, Ю.А. Філімонов, 1992 (організація фізичної культури
у виробничих колективах); О.С. Куц, 1997, С.М. Канішевський, 1999,
А.С. Нісімчук, 2000, Б.М. Шиян, 2001 (організація фізичного виховання
в освітній сфері); В.Г. Савченко, И.Е. Пикус, 1999, Т.М. Курчаба, 1999,
В.В. Левицький, 2000, О.В. Горбенко, 2002, Л.Я. Чеховська, 2002 (окремі
аспекти кадрової політики в галузі).

Ми поставили собі за мету проаналізувати особливості
формування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в теорії
фізичної культури.

Основними методами роботи були: аналіз літератури з історії,
організації та управління фізкультурно-спортивним рухом, а також
порівняльно-історичний аналіз.

Результати роботи. Насамперед, ми звернулися до тлумачення
поняття “організаційні основи” в теорії фізичної культури. Різні автори
по-різному дають визначення цьому поняттю, але всі вони єдині у думці,
що саме організаційні основи є важливим чинником розвитку будь-якої
системи, в тому числі галузі фізичної культури і спорту. Зазначимо окремі
з них:
В організаційній структурі радянської системи фізичного виховання
показані державні і громадсько-самодіяльні начала з відповідними
формами організації і керівництва діяльністю з фізичного виховання
(Матвєєв Л.П., Новиков А.Д. (1976)) [1];

Організаційні основи радянської системи фізичного виховання
являють собою єдність державних і громадських засад та форм організації
і керівництва фізичним вихованням (Гужаловський А.А. (1986)) [2];

Організаційну структуру радянської системи фізичного
виховання складають державні органи і громадські організації, що
здійснюють керівництво фізичною культурою та спортом в країні
(Коробейніков Н.К Михєєв А.А., Ніколєнко І.Г. (1989)) [3];

Організаційні основи радянської системи фізичного виховання
являють собою органічне співвідношення державних і громадсько-
самодіяльних форм і органів управління (Ашмарін Б.А. (1990)) [4];
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Організаційні основи радянської системи фізичного виховання
являють собою сукупність її різноманітних форм, управління і контролю,
а також характеру взаємодії цих форм з відповідними державними і
громадськими органами країни (Матвєєв А.П., Мельников С.Б. (1991))
[5];

Організаційні  основи передбачають функціонування
відповідних організацій, установ і товариств, що керують розвитком
фізичної культури і спорту в Україні (Шиян Б.М. (2002)) [6].

Формуючи нові рішення з організаційної перебудови фізичної
культури, важливо врахувати передовий досвід вітчизняної і закордонної
теорії та  практики у вирішенні основних проблем  сучасного
фізкультурного-спортивного руху.  Аналіз показує,  що практика
відгукнулась на невирішені питання пошуком численних нових шляхів
розв’язання проблем, що стоять перед фізкультурним рухом. Значення
передового досвіду практики велике, перш за все, тим, що в ньому ми
знаходимо не тільки нові підходи в організації фізичної культури, але й,
що дуже важливо, ті підходи, які випробувані практикою і довели свою
результативність.

Деякі автори вказують на те, що організацією можна визнати
тільки таку сукупність елементів , в  яких властивості останніх
проявляються як функції збереження цілісності системи, а також через
виконання цільової функції в системах більш високого порядку.

Разом з цим, теоретичні та прикладні роботи в галузі теорії
організації та управління, в галузі соціального управління та інших сферах,
а також ряд теоретичних та дослідницьких робіт в галузі організації і
управління фізичною культурою та спортом доводять доцільність
вирішення цих питань не тільки на основі емпіричного досвіду, а й на
основі конкретних досліджень з проблем організації та управління.
У зв’язку з цим видається доцільним розглянути сучасні уявлення про
роль організації в соціальних системах взагалі, і в сфері фізичної культури
та спорту зокрема. Необхідно зауважити, що ряд авторів розглядали
організацію переважно в структурному аспекті, як структуру об’єкту, в
деяких випадках навіть дещо протиставляючи її функції управління.

Організаційні основи є одним з важливих чинників розвитку
будь-якої системи, який значною мірою визначає її ефективність. Сучасний
український спортивний рух та сфера фізичної культури успадкувавши
від колишнього СРСР усі принципові схеми організаційної структури
галузі, продовжує ними користуватися. Водночас, ті фактори, які
визначали структуру спортивного руху в СРСР відмінні від сучасних
українських реалій. Іншими є можливості фінансування сфери фізичної
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культури, змінилась мотивація людей до занять фізичною культурою та
спортом, іншими є масштаби країни й кількість людських ресурсів тощо.

Проаналізуємо, що представляли ці основи в колишньому СРСР.
Визначальною рисою радянської системи було органічне

поєднання державних і громадсько-самодіяльних форм і органів
управління. Це поєднання опиралося на єдину мету радянської системи
фізичного виховання та спортивного руху, її завдання, на єдині принципи,
ідеологічні та інші основи, а також на практичну взаємодію державних і
громадських установ країни, котрі здійснювали, контролювали й
скеровували розвиток фізичної культури вцілому. Ця єдність державних і
громадських форм забезпечувалася фінансуванням будівництва та
експлуатацією спортивних споруд; виготовленням безкоштовного або
частково платного використання спортивного обладнання й інвентарю;
державною системою підготовки кваліфікованих фахівців;
функціонуванням лікарсько-фізкультурної служби. Декларувалося також
постійне збільшення вільного часу трудівників як неодмінна умова для
занять фізичними вправами.

По державній лінії на певних етапах вікового розвитку
здійснювалося обов’язкові базове фізичне виховання та професійно-
прикладна і військово-прикладна фізична підготовка. У дошкільних
закладах фізичне виховання було і є заняттям у розпорядку дня. В
навчальних закладах усіх типів фізкультуру було внесено до навчальних
планів як обов’язковий предмет; заняття проводилися за єдиними
державними програмами. Фізична підготовка в армійських колективах
була важливою складовою частиною підготовки військовослужбовця. На
підприємствах виробнича фізична культура вважалась елементом наукової
організації праці й також здійснювалась у відповідних обов’язкових
формах. По державній лінії проводилися заняття в навчальних групах
при парках культури та відпочинку, Будинках піонерів, палацах культури,
на базах фізкультурно-оздоровчих та фізкультурно-спортивних закладів.

Спеціальними державними органами, які мали повноваження
здійснювати, контролювати й скеровувати усю роботу з фізичної культури
і спорту були Комітети з фізичної культури і спорту (районні, міські,
окружні, обласні, крайові, республіканські, всесоюзний). Окрім цього,
питаннями фізичного виховання та спорту дотично займалися й інші
міністерства, відомства, управління. Серед них важливими були органи
освіти, охорони здоров’я, культури, оборони, агропромислового комплексу
тощо.

Цікаво формувалась громадсько-самодіяльна форма організації
радянської системи фізичного виховання і фізкультурно-спортивного руху.
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Незважаючи на те, що мета і завдання радянської фізкультури було
визначено вже в перші роки існування Радянської держави, форми
організації і управління розвивались й утверджувались тривалий час.
Основною формою організації фізкультурно-спортивного руху по
громадській лінії в СРСР були добровільні спортивні товариства (ДСТ).

Зазначимо, що ДСТ утворювалися “за ініціативою трудящих” при
професійних союзах (профспілкові ДСТ) або за участю інших
зацікавлених відомств чи організацій (профспілково-кооперативні,
територіально-кооперативні; відомчі, профспілково-відомчі ДСТ).
Первинною організацією громадсько-самодіяльної форми були колектив
фізкультури або спортивний клуб.

В цілому організацію громадсько-самодіяльних форм фізичної
культури та спорту здійснювала Всесоюзна центральна рада професійних
союзів (ВЦРПС) та її комітети в союзних республіках, краях, областях,
містах, районах.

Діяльність громадсько-самодіяльних структур сприяла реалізації
індивідуальних запитів та бажань людей щодо занять фізкультурою та
спортом. Окрім ДСТ в СРСР активно діяли клуби за інтересами
(любителів бігу, туризму, групи здоров’я); самодіяльні секції при ЖЕКах,
спортивно-технічні клуби ДТСААФ та інші.

Сьогодні перед галуззю стоїть нелегке завдання. Необхідно, перш
за все, відмовитися (або адаптувати) від морально застарілих форм
організації фізкультурно-спортивного руху, які не в змозі вирішувати свої
первинні функції, і перейти до прогресивних, що викликані сучасними
соціально-економічними умовами.

Отже, організаційні основи фізкультурно-спортивного руху є
важливою і визначальною ланкою розбудови національної системи
фізичного виховання і спорту. Теоретичний аналіз організаційних основ
фізкультурно-спортивного руху, які в Україні розвиваються у принципово
відмінних від радянського устрою умовах, є одним із важливих чинників
перебудови, удосконалення і перспективного розвитку сфери фізичної
культури і спорту сучасної України. Організаційна структура є важливою
передумовою розвитку будь-якої системи, що значною мірою визначає її
ефективність. Цей напрямок потребує подальших розвідок.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТОВАРИСТВ ДЛЯ НЕПОВНОСПРАВНИХ В УКРАЇНІ

Римар Ольга
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті йдеться про особливості зародження та функціонування
товариств для неповносправних, а саме товариств для осіб з вадами слуху та вадами
зору та їх внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху серед інвалідів в
Україні.
Ключові слова: фізкультурно-спортивний рух серед інвалідів, Українське
товариство глухих, Українське товариство сліпих, діяльність.
Аннотация. Рымар О.В. Исторические аспекты организации и функционирования
обществ для инвалидов в Украине. В статьи речь идет об особенностях зарождения
и функционирования обществ для инвалидов, а именно обществ для глухих и
слепых лиц и их вклад в физкультурно-спортивное движение среди инвалидов в
Украине.
Ключевые слова: физкультурно-спортивное движение среди инвалидов, Украинское
общество глухих, Украинское общество слепых, деятельность.
Annotation. Rymar O.V. Historical aspects of the Development and function of
organizations of invalids in Ukraine. The article reveals the peculiar of the Development
and function of organizations of invalids in Ukraine.
Key words: physical and sport movement of invalids ,Ukrainian organizations of Deaf
People,  Ukrainian organizations of Blind People, function.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення
набуває проблема інтеграції людей з відхиленнями в розумовому і
фізичному розвитку в соціум. Адаптивна фізична культура і спорт інвалідів
сприяють повному розкриттю фізичних можливостей, дозволяють відчути
почуття радості, повноти життя. Людина, що має відхилення у фізичному
розвитку, з допомогою фізичної культури і спорту отримує можливість
самореалізуватися, вдосконалитися як особистість, розширити соціальні
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контакти.
Сьогодні фізкультурно-спортивний рух серед інвалідів набув

масового характеру і перспективний напрямок для осіб з різними
фізичними та психічними вадами, що має велику гуманну значимість в
сучасному спортивному русі [1].

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже один
відсоток населення земної кулі є інвалідом. В одних країнах цей показник
менший, в інших – більший, але в цілому світі є люди з вадами у здоров’ї.
А це означає, що навколишнє середовище вони змушені сприймати
інакше, аніж більшість населення. Глухота позбавила багатьох людей
можливості нормального спілкування, обміном думками, сліпота –
звичного сприйняття світу.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Мета роботи полягала у визначені особливостей організації та
функціонування товариств для неповносправних, а саме товариств для
глухих і товариств для сліпих та їх внесок у фізкультурно-спортивний
рух серед інвалідів в Україні.

Завдання роботи:
1. Дослідити передумови виникнення фізкультурно-

спортивних товариств для осіб з вадами слуху та вадами зору в Україні.
2. Проаналізувати особливості організації та

функціонування Українського товариства глухих та Українського
товариства сліпих.

3. Виявити напрямки сучасного розвитку спорту серед осіб
з вадами слуху та вадами зору в Україні.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань
використовувалися такі методи дослідження: аналіз літературних джерел;
аналіз документів; опитування; системний аналіз; історичний метод;
порівняльно-історичний метод; метод комплексного дослідження
історичних джерел; метод аналогій.

Результати дослідження.
Кілька тисячоліть історії людства залишили переконливе

свідчення того, що відсутність слуху та зору залишила багатьох людей з
цією вадою на узбіччі цивілізаційних процесів та не давала можливості
проявити себе. Про тяжку долю глухих та сліпих можна дізнатися з Біблії,
наші далекі предки появу на світ таких дітей вважали покарою найвищих
сил. У Галлії їх приносили в жертву богам, а в Спарті їх позбавляли права
на життя. В епоху Середньовіччя така тяжка недуга викликала чимало
недобрих розмов. Царський уряд Росії, (а в складі перебувала й більша
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частина України), спеціальним законодавством ставив глухонімих та
сліпих людей в один ряд з божевільними, що потребували постійної опіки.
Принагідно наведемо витяг зі  статті  Зводу законів, якими
регламентувалося становище таких людей у той час: ”Глухонімі й сліпі
перебувають під опікою до 21-го року. Коли виповниться зазначений вік,
вони можуть пройти огляд у медичному відділенні в присутності
губернського правління, приписаного законом для огляду божевільних”.

Про об’єднання у свої товариства в ті часи не могло бути й мови.
Але люди позбавлені слуху та зору, прагнули об’єднатися, щоб активніше
боротися з однаковими труднощами, викликаними спільною недугою,
відстоювати свої права й інтереси, підвищувати свій культурний рівень.
Однак впродовж багатьох років, з огляду на становлення керівної верхівки
суспільства до людей з вадами слуху та з вадами зору, таке було просто
неможливе [2].

Лише в ХІХ столітті для глухих було створено абетку, завдяки
якій за допомогою жестів такі люди могли спілкуватися між собою.
Відразу почали створюватися товариства, об’єднання для людей з вадами
слуху, аби спільно розв’язувати свої проблеми. Технічна революція і
соціальні чинники минулого століття лише прискорили цей процес. У
Європі та Америці людей з вадами слуху перестали сприймати як якийсь
окремий контингент, вони повноцінно вливалися у тогочасне суспільство
і вносили посильний внесок у його розвиток.

Глухим та сліпим, в Україні в цьому плані завжди було тяжче,
оскільки держава впродовж довгого періоду перебувала у складі різних
імперій [3].

Українська держава, яка виникла на зламі 1917-1918 рр., одразу
була втягнута у військові чвари, тому законодавчо захистити людей з
різними фізичними вадами не могла. Ні Центральна Рада, ні Гетьманщина,
ані Директорія в умовах військового лихоліття не змогли подбати про
людей з вадами слуху та вадами зору. Війни неухильно збільшували
кількість калік, на тлі яких глухі просто губилися. Але люди з вадами
слуху намагалися створювати свої організації [2].

Та все ж у 20-х роках  ХХ століття починає формуватися
фізкультурно-спортивний рух серед неповносправних України. А саме
серед осіб з вадами слуху, а у 30-х роках – з вадами зору.

Саме тоді було засновано школи для глухонімих та сліпих дітей
– в Києві, Одесі, Харкові, Сімферополі. Відомостей про те, як в цих школах
провадилось фізкультурне виховання дітей, немає.

З кінця 20-х років ХХ століття в Україні створюється мережа
спортивних організацій глухих. Відкриваються клуби глухонімих, де поряд
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з іншими гуртками організовуються фізкультурні секції з різних видів
спорту: гімнастики, легкої атлетики, футболу, шашок, шахів.

Перша спроба проведення Всеукраїнських змагань серед осіб з
вадами слуху було здійснено в 1927 році на змаганнях з легкої атлетики
[4].

З 1932 року  проводяться Всеукраїнські спартакіади глухонімих
з різних видів спорту.

У 1933 році створюється Українське товариство глухих (УТОГ),
яке з  перших днів створення приділяло значну увагу питанню
фізкультурно-спортивної активності серед своїх членів. З метою залучення
інвалідів з вадами слуху до занять фізичною культурою і спортом на
промислових підприємствах створюється мережа спортивних секцій.
Фінансування здійснювалося за рахунок УТОГ: організація і проведення
навчально-тренувальних зборів обласних та республіканських змагань
серед інвалідів по слуху, а також делегування українських спортивних
команд на всесоюзні і міжнародні змагання [5].

У 1934 році було створено громадське об’єднання Українське
товариство сліпих (УТОС) структура якого була подібною до УТОГ [6].

У 1940-1945 роках у зв’язку з напруженим воєнним становищем
змагання, як і будь-які інші спортивні заходи серед неповносправних не
проводились.

Після закінчення Другої світової війни фізкультурно-спортивний
рух серед глухонімих та сліпих України налагоджується знову. При клубах
глухонімих створюються легкоатлетичні, футбольні, шахові секції,
починають проводитись змагання на першість УТОГ, створюються окремі
секції волейболу та баскетболу [5].

При клубах сліпих створюються спортивні секції з шахів, шашак,
плавання, легкої атлетики, ролінгболу, боротьби, спортивної гімнастики,
туризму, велоспорту, веслування [6].

Спортсмени УТОГ та УТОС починають впевнено змагатися на
всесоюзній арені. Беруть участь у чемпіонатах СРСР, першостях з різних
видів спорту.

Зокрема, українські спортсмени з вадами зору у складі СРСР
змагаються у Міжнародних шахових олімпіадах в період з 1960 по 1988
роки.

Принагідно зауважимо, що змаганнями найвищого рангу для
спортсменів з вадами слуху є Всесвітні ігри глухих (сьогодні
Дефлімпійські ігри), а для спортсменів з вадами зору – це Параолімпійські
ігри, оскільки своїх окремих змагань вони не мають.

У 1957 році збірна команда СРСР вперше брала участь у VІІІ
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Всесвітніх іграх глухих, що проходили  у Мілані і з того часу постійно
приймає участь у цих змаганнях. На цих Іграх особливо відзначилися
українські спортсмени завоювавши загалом шість золотих та одну
бронзову медалі. Це такі українські легкоатлети Фаїна Антонова, Микола
Здот, Анатолій Симоненко [3].

У 1988 році збірна команда СРСР вперше бере участь у
Параолімпійських іграх у Сеулі. Троє спортсменів з вадами зору України
завоювали 3 золотих нагороди, що свідчить про високу спортивну
підготовку наших спортсменів.

Після проголошення незалежності України, у 1992 році
створюється юридично незалежна спортивна федерація глухих України
(СФГУ). В обласних центрах України відповідно створюються обласні
спортивні федерації глухих [4].

І у 1993 році збірна команда глухих України вперше виступила
окремою командою на ХVІІ Всесвітніх літніх іграх глухих, що відбувалися
в Софії (Болгарія). А з 1996 року Україна бере участь у Параолімпійських
іграх самостійною командою.

З 1996 року за розвиток і функціонування спорту серед інвалідів
відповідає  державна організація Український центр фізичної культури і
спорту інвалідів “Інваспорт”, яка проводить підготовчу роботу серед
інвалідів, залучає їх до спортивних секцій, організовує змагання та
спартакіади для спортсменів різного віку, проте серед осіб з вадами слуху,
й надалі проводяться змагання з різних видів спорту: легкої атлетики,
настільного тенісу, футболу, плавання, шахів, спортивного орієнтування
[3].

Висновки. Українське товариство глухих та  Українське
товариство сліпих були одними з перших організацій, які займалися
розвитком спорту серед неповносправних осіб в Україні. На ці організації
покладалися обов’язки щодо підготовки, формування та участі
українських спортивних команд у всесоюзних та міжнародних змаганнях.
І хоча на сьогоднішній день фізкультурно-спортивна робота УТОГу та
УТОСу відійшла на другий план, проте саме ці товариства здійснили
вагомий внесок у розвиток українського фізкультурно-спортивного руху
серед інвалідів.  Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення
взаємозв’язку історичних аспектів організації та функціонування
товариств неповносправних осіб в Україні з сучасними критеріями
діяльності цих товариств.
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ТЕОРІЯ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Шамардіна Галина

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Анотація. У статті зроблена спроба розкрити зміст освітньої сфери використання
фізичної культури. Дано характеристику структури базової фізичної культури.
Ключові слова: освітня сфера, непрофесійна фізкультурна освіта, базова фізична
культура, дошкільна фізична культура, шкільна фізична культура, вузівська фізична
культура.
Аннотация. Шамардина Г. Теория концепции образовательной сферы физической
культуры. В статье сделана попытка раскрыть содержание образовательной сферы
использования физической культуры. Дана характеристика структуры базовой
физической культуры.
Ключевые слова: образовательная сфера, непрофессиональное физкультурное
образование, базовая физическая культура, дошкольная физическая культура,
школьная физическая культура, вузовская физическая культура.
Annotation. Chamardina H. The theory of educational conception of physical culture
field. The attempt to discover the educational role of physical culture is made in the
article. He base structure of physical culture is described.
Key words: sphere of education, nonprofessional physical education, base physical
culture, preschool physical culture, school physical culture, higher education physical
culture.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. На сьогоднішній день глобальну роль у формуванні людини
і прогресивному розвитку суспільства грає фізична культура, тому що
вона є найважливішою передумовою реалізації його потенціалу. Фізична
культура стала розвитою специфічною сферою багатобічної людської
діяльності, що виникла в процесі одночасної диференціації й інтеграції
основних її типів (духовної, трудової, загальноосвітньої, фізичної); вони
взаємо-обумовлюють один одного і мають тісний зв’язок. У той же час
перетворюючи в цілісне соціальне утворення її внутрішня структура
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складає складену ієрархію діалектичних і специфічних форм діяльності
орієнтованих на специфічні потреби, відносини, цінності і норми (Л.П.
Матвеєв, 1983).

Поступово відбувається істотна зміна в орієнтації її змісту –
перехід від задоволення, у першу чергу, біологічних потреб у руховій
активності індивідуума до забезпечення фізичного удосконалювання в
аспекті всебічного розвитку особистості відповідно до вимог суспільства
(Л.П. Матвеєв, 1984).

Фізична культура – це об’єктивне утворення, що має суб’єктивний
і, більш того, індивідуально-особистісний характер. Освіта вже сьогодні
займає ведучу роль, є соціально-культурним механізмом, що створює
людина для цілеспрямованого впливу на хід свого розвитку, у якому
найважливішим фактором стає формування гармонічно розвитої
особистості. У цьому зв’язку фізична культура виступає як базовий,
фундаментальний шар, інтегруюча ланка культури, що містить великий
потенціал виробництва особистості як цілісності (Бальсевич В.К.,
Лубишева Л.І., 1995; Биховська І.М., 1996; Видрін В.М., 2001; Николаєв
Ю.М., 2001).

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи кафедри теорії і методики Дніпропетровського державного
інституту фізичної культури і спорту.

Мета роботи - розкрити зміст освітньої сфери використання
фізичної культури та дати характеристику структури базової фізичної
культури.

Результати дослідження.
Використання фізичної культури в людській діяльності

розглядається як фізкультурна діяльність, що вирішує поставлену їй мету
і підрозділяється на види, зокрема: фізкультурно-освітній, фізкультурно-
спортивний, фізкультурно-рекреаційний, фізкультурно-реабілітаційний і
фізкультурно-адаптивний. З урахуванням виду фізкультурної діяльності
фізична культура може використовуватися в різних сферах – освітній,
спеціалізованій, специфічній, соціальній і соціально-побутовій.

Виходячи з вищевикладеного, мету фізичної культури необхідно
розглядати значно ширше, як гармонійний розвиток фізичних і духовних
здібностей людини в аспекті формування фізичної культури особистості
і її видів (у рамках її всебічного гармонійного розвитку, на основі
задоволення різноманітних потреб), що мають істотне значення в його
життєдіяльності і суспільстві в цілому (Николаєв Ю.М., 2002).

У даній статті розкритий освітній вид фізкультурної діяльності,
що є базовим, найбільш великим елементом структури фізичної культури
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та відноситься до освітньої сфери використання фізичною культурою (рис.
1).
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Рис. 1. Освітня сфера фізичної культури.

Базова фізична культура – та фундаментальна частина, що
включена в систему освіти і виховання дітей, підлітків і молоді. Цільовим
результатом, що досягається на основі використання даної структурної
одиниці фізичної культури, є базова фізична підготовленість і найбільш
важливим – рівень досягнення непрофесійної фізкультурної освіти.

Непрофесійна фізкультурна освіта це процес, у результаті якого
відбувається оволодіння спеціальними знаннями про фізичні вправи, а
також способами їхнього самостійного використання в житті.

З урахуванням системи освіти можна виділити три основних
елемента, вхідні в базову фізичну культуру, які обумовлені саме тим, що
включені в єдину систему освіти і виховання, і функціонують по
закономірностях цієї системи (тобто за загальними закономірностями
освіти і виховання, а також з урахуванням програмно-нормативних
документів) (схема 1).

До початкового рівня базової фізичної культури відноситься
«дошкільна» фізична  культура , що здійснюється спеціальними
дошкільними установами у формі обов’язкових занять фізичними
вправами і є важливою ступінню системи фізичного виховання. Типова
програма з фізичного виховання для дошкільних установ передбачає
наступні загальні напрямки використання фізичної культури: по-перше,
охорона і зміцнення здоров’я, забезпечення усебічного фізичного
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розвитку; по-друге, своєчасне формування життєве необхідних рухових
умінь, широкого кола ігрових дій, зв’язаних з ними елементарних знань;
по-третє, різнобічне виховання рухових здібностей.

БАЗОВА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
 Базова (освітня) сфера використання фізичної культури 

фо
рм
ує

 

Фізкультурно-освітній вид фізкультурної діяльності 

Непрофесійний рівень фізкультурної освіти 

Початковий Середній рівень Вищий рівень 

У системі дошкільних 
учбових закладів (дитячих 

садків) 
У системі шкільної освіти (школах, 
ліцеях, гімназіях, колегіумах) 

У системі вищої освіти 
(універси-тетах, академіях, 

інститутах) 

потреби в сфері фізичної культури 
мотиви в сфері фізичної культури 
інтереси в сфері фізичної культури 

ціннісні орієнтації в сфері фізичної культури 
цінності фізичної культури 

закономірності фізичної культури 

Схема 1. Структура базової фізичної культури.

Середній рівень охоплює «шкільна» фізична культура, що
здійснюється навчальним предметом «Основи здоров’я і фізична
культура» у загальноосвітніх школах і інших навчально-виховних
установах (гімназіях, колегіумах, ліцеях). Її застосування спрямоване на
формування загального рівня фізичної освіти, забезпечення різнобічного
розвитку фізичних і безпосередньо зв’язаних з ними здібностей:
оптимізація стану здоров’я, формування здорового способу життя,
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виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами, формування
свідомої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні
якості і рухові здібності, виховання морально-вольових і психологічних
якостей особистості, створення фундаменту базового рівня загальної
фізичної підготовленості. Вона є педагогічно-організованим багаторічним
процесом передачі й освоєння цінностей базової фізичної культури.
Упорядкованої відповідно з освітньо-виховними цілями і принципами,
як процес основного базового фізичного виховання. Відповідно до
програми з предмету «Основи здоров’я і фізична культура» реалізуються
навчальні, розвиваючі пізнавальні та виховні завдання. При цьому в
шкільних формах цей процес найбільш послідовний і повний, котрий
утілює дидактичні і виховні принципи його оптимізації. Необхідно
відзначити, що з урахуванням структури шкільної освіти, середній рівень
непрофесійної фізкультурної освіти проходить через три періоди –
молодшої, середньої і старшої школи.

Вищий рівень охоплює «вузівська» фізична культура, вона
представлена як навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах,
безпосередньо вирішує задачі по формуванню знань про роль фізичної
культури в розвитку особистості і підготовці її до професійної діяльності,
по формуванню мотиваційно-ціннісного відношення до фізичної культури,
установки на здоровий спосіб життя, самовдосконалення і самовиховання.
Вона є завершальним етапом базової фізичної культури в системі освіти.

Фізична культура у вузах не фізкультурного профілю виступає
активним перетворювачем особистості, затверджуючи кращі її якості,
збагачуючи її ідейний, інтелектуальний, моральний і естетичний початок.
Однак як за кількісними показниками, так і по своїх змістовних
характеристиках сьогодні фізична культура не відповідає потребам
суспільства. Невисокий її рейтинг у системі цінностей сучасної людини.
Вона  знаходиться на вкрай низькому рівні  в основних сферах
життєдіяльності людини і суспільства.

У сфері непрофесійного фізкультурної освіти, що здійснюється
у формі базової фізичної культури (дошкільного, шкільного і вузівського)
традиційно відрізняється його низька ефективність. У багатьох школярів
і студентів, і в масштабі країни в більшості населення недостатній рівень
здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості, має місце
фізкультурна безграмотність, відсутність потреб у заняттях фізичними
вправами, низький рівень знань цінностей фізичної культури.

Сьогодні сучасному суспільству необхідна особистість з
максимальним розвитком людських сил, фізичних, емоційних, психічних,
інтелектуальних і ін. Інтеграційні духовно-фізичні можливості фізичної
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культури, освоєні людиною, можна розглядати як складний фактор
самовизначення його в суспільстві в сфері освіти, особливо це важливо
для зростаючого організму (Н. Пономарьов, 1996).

В системі фізкультурної освіти здійснюється перехід від
традиційного досвіду (у виді розвитку рухових фізичних якостей, умінь і
навичок) до освоєння і створення людиною різноманітних духовних
цінностей фізичної культури (культура мислення, уяви, почуття
художнього образа і т.д.) стосовно до розвитку його тілесності, як
фундамент культури людини, яка повинна мати свідому діяльність.

Подальших досліджень потребують інші проблеми освітньої
сфери фізичної культури.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РЕЛІГІЇ
Іванько Олена

Донецький національний технічний університет

Анотація. Духовна християнська культура припускає розвиток усіх  сил,  сторін і
здібностей людини, включаючи і фізичні. Фізичне виховання сприяє виконанню
зазначеного призначення людини за умови, якщо воно стане частиною
християнського виховання.
Ключові слова: спорт, релігія, духовність, фізичне виховання.
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Аннотация. Иванько О. Взаимосвязь физического воспитания и религии. Духовная
христианская культура предполагает развитие всех  сил,  сторон и способностей
человека, включая и физические. Физическое воспитание содействует исполнению
указанного назначения человека при условии, если оно станет частью
христианского воспитания.
Ключевые слова: спорт, религия, духовность, физическое воспитание.
Annotation. Ivan‘ko O. The correlation between physical education and religion. Spiritual
Christian culture expects  the whole power development, sides and abilities of person,
included and physical. Physical education helps a performance of certain appointment
of the person provided that it will become part of Christian education.
Key words: sport, religion, spiritual, physical education

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. ХХ століття залишило нам страшну спадщину відторгнення
людини від Бога і віри, що підсилило нетерпимість і ворожнечу, привело
до приниження достоїнства  людської особистості,  породило
людиноненависницькі ідеології, звеличило матеріальні цінності над
моральними. Чи можна позбутися від усього цього без відродження
справжньої духовної культури України? Звичайно, немає. От чому нашому
суспільству, особливо дітям і молоді, так необхідно сьогодні знайомство
з православ’ям. Школярі і вчителі, студенти і професори, усе більше
усвідомлюють, що знання основ христианскої  культури має неоціненне
значення для розуміння нашого минулого, для улаштування нинішнього
життя і для творення кращого майбутнього.

Духовна християнська культура припускає розвиток усіх  сил,
сторін і здібностей людини (включаючи і фізичні). Це вимагає такого
улаштування духу, душі і тіла, при якому дотримуються їхня цілісність,
співпідпорядкованість і взаємодія на основі примата духу[3].

При цьому особливе значення для розробки цілей, задач і змісту
фізичного  виховання  має християнське відношення до людського тіла.
Мабуть, у жодній релігії не зустрічається такого піднесеного і шляхетного
відношення до тіла людини, як у християнстві, де тіло шанується «храмом
Духа Святого»[7] і разом з душею і духом бере участь у порятунку людини.
При цьому тілу на відміну від духу і душі приділяється особлива роль –
йому призначене спочатку вмерти, а потім воскреснути, але вже в
перетвореному (одухотвореному) виді. Та й чи може бути інакше, якщо
Сам Син Людський Своїм втіленням і Воскресінням виправдав і підняв
людське тіло, аж до Воскресіння його в житті вічної[8].

Звідси найвищою мірою поважне відношення християн до тіла і
його призначенню в земному і небесному житті. Тіло призначене для Бога,
а не для блуду, а виходить, повинне сприяти здійсненню основного
призначення людини разом з його душею і духом [2]. Відповідно до
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християнського навчання це повинно відбуватися через натхнення тіла,
тобто усе більше підпорядкування його духовному початку людини. Щира
духовність виражається  в натхненні всього психофізичного складу
людини.

Фізичне виховання  може деякою мірою сприяти виконанню
зазначеного призначення людини за умови, якщо воно стане частиною
християнського виховання. Кожна людина має своє призначення, і по роду
своєї роботи. Оскільки я викладаю фізичне виховання і спорт, бачу своє
призначення в рішенні виховних, освітніх, розвиваючих і оздоровчих
задач, зокрема: знання науково-біологічних і практичних основ фізичної
культури і здорового способу життя; формування мотиваціонно-ціннісного
відношення до фізичної культури, установки на здоровий стиль життя,
фізичне самовдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних
заняттях фізичними вправами і спортом; оволодіння системою практичних
умінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я,
психічне благополуччя, розвиток і удосконалювання психофізичних
здібностей, якостей і властивостей особистості.

У нашім Донецьком технічному національному університеті
аеробікой і шейпінгом займаються більш 80% дівчин. А в масштабі області
це значить, що від дурного впливу вулиці будуть відвернені тисячі, а у
світовому масштабі - мільйони молодих людей. Вони будуть виховуватися
високоморальними, духовними, фізично міцними і будуть прилучатися
до науки, культури і релігії. Спортзал - це храм здоров’я й утворення.
Спорт вимагає подолання своїх тілесних кондицій, виходу за межі
тілесного комфорту. А це значить напруга духовних сил, що підкоряють
собі тіло.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Донецького національного технічного університету.

Мета роботи – розглянути фізичне виховання з позицій
виконання зазначеного призначення людини за умови, якщо воно стане
частиною християнського виховання.

Методи дослідження: аналіз науково - методичної літератури
[2,4,1].

Результати дослідження та їхнє обговорення. Видатний
просвітитель святитель Феофан Затворник велике місце у своїй творчості
приділяв тілесному утворенню християнина, указуючи, що тіло потрібно
постійно виховувати і «зробити його пристосованим знаряддям до
виконання земного свого призначення... щоб воно було живе, міцне,
легке», а крім того, він рекомендує «пристосувати своє тіло до свого звання
і стану» [8], тобто можна сказати, що воно повинно бути підготовлено до
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виконання основної діяльності людини. У числі основних засобів для
цього святитель Феофан називає працю і гімнастичні вправи.

Відомий фахівець із православної педагогіки, протоієрей і
професор Василь Зеньковский затверджував, що «фізичне виховання не
тільки виправдано, але і необхідно»[8]. Їм же проникливо було замічено
ще в 30-і роки XX століття особливий вплив фізичного виховання на
духовне життя сучасного християнина. Цей вплив зв’язується з
підвищеною нервово-психічною напруженістю життя сучасної людини,
що додає тілесним порушенням особливу динамічність і впливовість.

Батько Василь указує на велике значення зміцнення тіла, тобто
звільнення його від тієї аритмії, від того розладу, які вносяться
надзвичайною «нервозністю», особливо сильної у великих містах. У цьому
батько Василь бачить «духовно коштовну сторону спорту, що влече до
себе, як чисто тілесна насолода, але має те оздоровляюче, духовне
значення, що скидає стомлення, викликуване достатком нервових
роздратувань»[8]. Цілком справедливим є і влучне зауваження батька
Василя про те, що «спорт нині заміняє фізичну працю, якою вона  була
раніш, що люди знаходять у спорті радість звільнення від нервового
стомлення, і спорт, таким чином, виявляється інтимніше зв’язаний з
духовним життям людини»[8]. Це положення, висловлене батьком
Василем більш 60 років тому, стає ще більш актуальним у наші дні,
оскільки технічний прогрес і увесь ритм життя, що прискорюється,
супроводжуваний постійною розгнузданою пропагандою всілякої
аморальності, усе більше збільшують нервово-психічну напруженість і
«пристрасність» життя, а праця вимагає усе менше фізичних зусиль, але
підвищених витрат психічної енергії. Звідси зростаюча кількість стресів
і різних хвороб і звідси ж усе велика роль фізичної культури і спорту в
зміцненні здоров’я й у позитивному впливі на духовне життя сучасної
людини.

З усього вищесказаного випливає, що фізичне виховання повинне
стати частиною християнського виховання і сприяти духовному і
фізичному розвитку й удосконалюванню людини. Однак його потрібно
розглядати як допоміжний засіб удосконалювання особистості. Тому варто
розрізняти головну загальну мету фізичного виховання і допоміжні
специфічні цілі і задачі. Загальною метою фізичного виховання можна
вважати сприяння основної  мети християнського виховання,
сформульованої в одній зі згаданих книг «Бути корисним членом
суспільства й істинно благочестивим християнином, що твердо зберігає
віру і любов до Бога» [7].

Значну роль у формуванні культури особистості, у підвищенні
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інтелектуального, фізичного і духовного потенціалу людини повинні
зіграти, на мій  погляд, утворення та освіта людини. Відтого, якими будуть
випускники вузів, багато в чому залежить майбутнє України. Саме
здоров’я населення визначає в даний час перспективу і майбутність
розвитку будь-якої країни.

Таким чином, духовне і фізичне здоров’я молоді - стратегічний
капітал країни і важливий фактор її сучасного розвитку. Формування
моральних і духовних цінностей  молоді повинне ґрунтуватися на вивченні
і пропаганді світових і національних культурних цінностей і виходити з
вікового рівня. Цей аспект роботи потребує подальших досліджень.
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ЕКВІВАЛЕНТИ ДЕЯКИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ
МЕТОДІВ В РОБОТІ ТРЕНЕРА

Степанченко Наталія, Ебінгер Єлизавета
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація В статті подається аналіз та порівняння методів психології та методичних
прийомів, які використовує тренер в своїй роботі.
Ключові слова: методи психології та психотерапії, педагогічні прийоми, спортивна
діяльність, порівняльний аналіз.
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Аннотация. Степанченко Наталия, Эбингер Елизавета. Эквиваленты некоторых
психологических методов в работе тренера. В статье дается сравнительный анализ
и сравнение методов психологии и методических приемов, которые использует в
своей роботе тренер.
Ключевые слова: методы психологии и психотерапии, педагогические приемы,
спортивная деятельность, сравнительный анализ.
Annotation. Stepanchenko Natalya, Ebinher Elizaveta. The equivalents of some psychic
methods in trainer’s work. In the article we give the analysis and comparison of the
psychology methods and methodical approaches that the coach uses in his work.
Key words: methods of psychology and psychotherapy, pedagogical approaches, sport
activity, comparison analysis.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. У своїй повсякденній роботі тренеру часто приходиться
займатися психологічними проблемами спортсменів. Успішне виконання
тренером ролі практичного психолога суттєво впливає на ефективність
процесу навчання і тренування, на результативність виступу спортсмена
або команди в змаганнях. Добре відомо, що успіх тренера залежить від
його здібності орієнтуватися в проблемах психології особистості та
міжособистісних взаємовідносин в команді. Тренери рівня світового класу
стверджують, що ѕ успіху тренера ґрунтується на цьому факторі і лише ј
визначається наявністю в нього вузькоспеціальних якостей [ 6 ].

Дослідження здійснювалося відповідно до планів наукової роботи
кафедри педагогіки і психології Львівського державного інституту
фізичної культури на 2001-2004 роки.

Метою нашої роботи є порівняння деяких психологічних
методів якими в своїй роботі користуються тільки психологи, з
методичними прийомами, що є частиною щоденної педагогічної
діяльності тренера.

Відповідно з метою було поставлено завдання: проаналізувати
психологічні методи та визначити еквіваленти їх в роботі тренера.

Основні результати.  Розглянемо почергово методи психології
та спробуємо порівняти їх з методичними прийомами якими користується
тренер в своїй роботі [2, 3, 4, 5].

Спостереження . Спостереження як цілеспрямований і
спеціально організований процес вивчення зовнішньої поведінки, дій,
спілкування та емоційних проявів особистості або відносин в групі є
одним з основних методів, який знайшов широке застосування в спорті.
Тренер постійно та уважно спостерігає за своїми спортсменами, їх
взаємовідносинами і відношенням до тренувань. Він оцінює положення
окремої особистості в групі, її здібності до адаптації, особливості
емоційних реакцій, намагань і потреб. Тренер спостерігає за процесом
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спортивного удосконалення спортсменів, а також за їх психологічним
розвитком. На основі цього робляться висновки, тренер будує свою
подальшу роботу та вносить в неї необхідні корективи, які скеровані на
більш активний розвиток позитивних якостей спортсменів. В спортивних
іграх тренер спостерігає також за окремими гравцями-суперниками та їх
командою в цілому.

Не менш важливим є спостереження за зовнішніми впливами,
сім’єю, школою тощо. Зрозуміло, що педагог не може безпосередньо
включатися в спостереження всіх сторін життя спортсменів, але саме тому
він повинен намагатися свою роль спостерігача довести до такого рівня,
щоби вміти розрізняти фактори, які мають особливе значення для кожного
його учня або команди в цілому.

Структурне спостереження. Його психологи використовують
для дослідження та реєстрації явища, яке вивчається по спеціально
розробленій схемі, що дозволяє в подальшому провести відповідну
кількісну обробку зібраного матеріалу зі застосуванням різних
статистичних методів.

Цей вид спостереження в одних видах спорту використовується
рідко, в інших – частіше. Збір та обробка даних, як правило, ведуться з
урахуванням специфіки виду спорту. Структурне (контролююче)
спостереження передбачає достатньо високу точність вимірювання. При
використанні контролюючого спостереження для аналізу соціальної
поведінки (відносин в групі, статус гравця, особливостей його спілкування
з товаришами по команді) тренеру доцільно звернути увагу на поведінку
спортсмена як на тренуваннях, так і в інших неформальних ситуаціях,
коли спортсмени встановлюють свої відносини спонтанно і більш
невимушено. Тренера цікавить хто з ким товаришує поза спортивною
діяльністю, хто має схильність до уособлення і кого в групі “не
приймають”. Як правило,  тренер спостерігає як спортсмени
розподіляються в поїзді, автобусі, літаку, в якому порядку вони займають
місця за обідом, як формуються групи при проведенні вільного часу.
Отриману таким чином інформацію тренер може співставляти її з
відносинами спортсменів, які виникають на тренуваннях або в інших
формальних ситуаціях.

Фіксуючи свої спостереження в табличній, або графічній формі
педагог може більш ґрунтовно розібратися в деяких особливостях групової
структури. Слід зазначити, що тренеру необхідно звернути увагу на те,
як спортсмен або команда переживає невдачу і радість перемоги.

Ігрова терапія. Застосовується в психології і психотерапії в якості
діагностуючого і терапевтичного методів. Відомо, що гра дозволяє
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особистості більш вільно проявляти свої, нерідко досить важливі риси,
оскільки загальна ситуація та сам зміст ігри полегшують проекцію
відносин, особистісних проблем, ведучих потреб які в інших обставинах
людина не проявляє або проявляє в недостатній мірі [5].

Кожна гра (рухлива, спортивна, сюжетна) дає можливість для
самовиявлення. Значення гри як терапевтичного засобу проявляється в
можливості через гру пережити стан напруження, незадоволення, відчути
часткове або символічне задоволення від здійснення своїх бажань і потреб
[4].

В спорті ми знаходимо багато елементів ігрової терапії. Спорт
сам по собі є діяльністю яка включає в себе якщо не терапію, то безумовно,
корекцію поведінки, оскільки спорт дозволяє: 1. Покращити уяву про
власне тіло і про власну особистість; 2. Утвердитися в групі шляхом
вибору соціальних взірців поведінки, яким не можна навчитися в сім’ї; 3.
Долати труднощі пов’язані з власною сім’єю; 4. Сформувати свою
самооцінку та утвердитися [3].

Чи слід приводити більш переконливі докази корегуючого
значення спортивної діяльності. В якості приклада можна розглянути
розповсюджену ситуацію, коли скована дитина яка має серйозні труднощі
в становленні контактів з іншими дітьми в формальних ситуаціях,
підходить до групи дітей які грають в м’яч і вже перша передача м’яча
який отримає ця дитина – достатня причина для того, щоб в неї з’явилися
емоційні відносини з групою.

Тренери в своїй роботі часто використовують гру в якості
додаткового виду спорту. Якщо плавці один раз на тиждень грають в міні-
футбол, то вони не тільки досягають удосконалення своїх рухових або
вольових якостей,  але й нерідко досягають зниження ступеня
напруженості, яку “стереотипне” тренування могло ще більше збільшити.
З багатьма іншими завданнями тренер під час ігри вирішує і діагностичні
задачі, спостерігаючи, наприклад, за плавцями які грають у футбол
співставляє стихійне виникнення ігрових зв’язків з “робочими
відносинами” спортсменів. Регламентована співпраця поступається
місцем спонтанним взаємодіям. Приховане суперництво стає явним.

Гра дає ще й емоційну розрядку, що дозволяє тренеру краще
зрозуміти деякі взаємовідносини і внести в них необхідну корекцію.

Досвідчені тренери дуже часто включаються в якусь гру зі
спортсменами. Це скорочує дистанцію між тренером і учнями, якщо є
потреба в учнів більше наблизитися до тренера, отримати задоволення
від демонстрації своїх переваг над тренером з його доброї згоди [1].

Психодрама. Метод психотерапії який використовується для того,
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щоб розкрити більш глибоке значення певних форм відносин для окремої
особистості. Психолог визначає рамки дій і розподіляє ролі, при цьому
учасникам психодрами пропонується зіграти свою роль так, “як би Ви її
виконали в житті”, або “як би Ви її хотіли зіграти”. Таким чином різні
ролі виконуються імпровізовано. Психолог намагається з’ясувати як
особистість оцінює свою реальну поведінку, як сприймає відношення
інших, і якою б їй хотілось бути в очах групи в цій ролі. Підключення
учасника психодрами до імпровізованої події дає можливість спеціалісту
виявити як учасник переживає розбіжності між своїм ідеалом і
самооцінкою, як оцінює свою роль в близькому оточенні [5].

На  сьогоднішній день тренери в  повсякденній роботі
спостерігають і пояснюють деякі значимі відносини в своїй групі або
команді, використовуючи принципи досить схожі з принципами
психодрами. Той факт, що техніка психодрами доволі складна і зовні може
сильне відрізнятися від педагогічних прийомів не змінює сутності
проблеми. Тренер дуже часто використовує інсценування і подібно
режисеру розподіляє ролі серед своїх спортсменів. Наприклад, тренер
доручає двом спортсменам по черзі вибирати товаришів в “свої” команди.
В результаті педагог має можливість зареєструвати і проаналізувати
мотиви виборів спортсменів, соціометричний статус обраних спортсменів
в уяві кожного «селекціонера», домінування формальних і неформальних
критеріїв  в  цих виборах.  Більше того, тренер може доручити
“селекціонерам” роль “стратегів”, які будуть в більшій чи меншій мірі
контролювати ситуацію, самостійно визначаючи тактику гри проти іншої
команди. Важливим тут є спостереження тренера за можливим
перехопленням ролі лідера. На завершення проводиться аналіз відносин
і реакцій гравців в тих випадках, коли намічений план ігри не спрацьовує.

У випадках коли тренер хоче підкреслити значення будь-яких
подій, явищ або відносин він спеціально драматизує ситуацію, в деякому
сенсі інсценуючи її і роблячи емоційно насиченою. Цим досягається
мобілізація спортсменів, оскільки увага звертається на значимість
фрагментів сцени, діалогу або одній ролі, де вихованці ставляться в
ситуації які розписані за сценарієм. Все це сприяє швидкому коригуючому
ефекту.

Індивідуальні і групові бесіди. В роботі тренера важливе місце
посідають бесіди, як з окремими спортсменами, так і зі всією командою.
Ці бесіди в деякому сенсі можна порівняти з методами інтерв’ю та
раціональної психотерапії, що застосовується в психології.

Варіант інтерв’ю, який використовується для надання допомоги
респонденту, може бути названий психотерапевтичною бесідою.
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Спеціаліст організовує і проводить бесіду так, що своїми питаннями,
коментарями, відповідями, досягає впливу на стан і поведінку
співбесідника.

Тренер проводячи бесіди зі спортсменами, не тільки виявляє
особливості їх відношення до тої чи іншої психотравмуючої ситуації, до
своєї ролі в групі, але й здійснює заздалегідь плануючі впливи з виховною
або психотерапевтичною скерованістю.

Висновки. Отже, порівняння методів психології з методичними
прийомами, що використовує в своїй роботі тренер дозволяє нам зробити
висновок про їх подібність, яка настільки є яскраво виражена, що можна
говорити про їх справжню еквівалентність. Зазначені у роботі проблеми
потребують подальших досліджень.
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ВІД СТИЛЮ ЖИТТЯ ДО ЕТОСУ
Джунь Валерій, Коваленко Анатолій

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В статті досліджується необхідна пов’язаність стилю життя і етосу як
напрямку модифікації моралі.
Ключові слова: трансформація суспільства, Іван Боберський, стиль життя, етос.
Анотація. Джунь В.В., Коваленко А.И. От стиля жизни к этосу. В статье исследуется
необходимая связанность стиля жизни и этоса как направления модификации
морали.
Ключевые слова: трансформация общества, Иван Боберский, стиль жизни, этос.
Annotation. Dzyn‘ V., Kovalenko A. From the life style to the etos. The necessity of
correlation of lifestyle and ethos as a trend in modification of the morals is being
considered in the article.
Key words: transformation of society, Ivan Bobersky, lifestyle, ethos.

У філософії, зрештою як і в науці, пояснюються факти, що
даються нам у повсякденному пізнавальному досвіді. Вона впорядковує
діяльність людини, регулюючи її могутність.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
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публікацій. Концепція тіловиховання Івана Боберського мала завданням
започаткувати, утвердити новий стиль українського життя в двадцятому
століття і таким чином проявити самобуття галицького українства в час
наступу індустріялізму. Сталося так, що згадане виявлення яскраво
виказало себе також в здійснюваних в Галичині і в цілій Україні
національно-визвольних змаганнях.

Важливість виховання прийдешніх поколінь на позитивних
прикладах життя і діяльності шанованих у всьому світі діячів української
історії не підлягає сумніву. Можуть запитати, мов, навіщо це робити.
Спробуємо дати відповідь за допомогою певного філософсько-етичного
обґрунтування.

Період трансформації будь-якого суспільства є пов’язаним зі
зміною стандартів діяльності, чому передує, зазвичай, морально-етичне
осмислення засад такої зміни. Це справедливо і по відношенню до
розвитку фізичної культури і спорту на сучасному етапі розвитку
українського суспільства.

Кидається в вічі вражаюче мала кількість робіт за останні десять
років з проблем морального виховання у спорті. Переважно це окремі
статті і тези виступів на конференціях, присвячені дослідженню окремих
моральних якостей спортсменів (мужності, витримці, дисциплінованості,
почуттю відповідальності, дружбі і т.п. Це, зокрема, стосується робіт
В.Рябоконь, Г.Михайлишин , Н.Довгіча, Л.Мазура та ін.

В той же час повністю відсутні дослідження модифікацій моралі
з точки зору специфічної суспільної ролі, яку відіграє спорт, тобто того,
що отримало назву “професійної етики”, власне етики спорту. Певним
кроком у цьому напрямку є наша спроба змістовно розглянути пов’язаність
стилю життя і етосу принагідно, як приклад, включивши у виклад і постать
Івана Боберського.

Означений розгляд є фрагментом  ширшого аналізу,
здійснюваного в Львівському державному інститутові фізичної культури
групою авторів по темі науково-дослідної роботи, затвердженої
профільним Державним Комітетом України: „Морально-етичні проблеми
розвитку сучасного спорту в Україні” (УДК 796.011.5 № держреєстрації
0102U002643).

Основні результати дослідження.
Стиль життя виказує себе як сукупність стійких рис

життєдіяльності особи чи соціальної групи, які формуються на основі
індивідуальних потреб і здібностей і виявляються в процесі реалізації
життєвих цілей і планів1 . Він відображає індивідуальне в соціальному.
1 Стиль життя //Філософський словник. К., 1986.- с.664.
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На ньому позначаються особливості життєвого шляху, конкретних умов і
обставин формування людської особистості, її характер і вольові якості.
Стиль життя пов’язує в одне ціле різні аспекти людської життєдіяльності.
Як такий, він виражає домінування певних ціннісних орієнтацій, їх
ієрархію з акцентом на своєрідність, неповторність втілення. Стиль життя
постає як форма, в матеріалі якої (в пріоритетах, системі переваг, в
упорядкованості, стратегіях, відношеннях) відображається внутрішній
світ особи чи соціальної групи тією мірою, якою вдається його реалізувати,
розкрити в своїх діях і вчинках.

В понятті “стиль життя” схоплюється загальна тенденція
поведінки, яка, порівняно повільно змінюючись, знаходить своє
вираження у відносно стійких рисах. В сукупності ці риси утворюють
своєрідну цілісність з домінуючими вартостями, що пронизують усі
сторони людської поведінки. Можна виділити три найважливіші сторони
стилю життя.

Першою визначальною стороною стилю життя є його
історичність: ті чи інші зміни в ієрархії вартостей зумовлюють зміни в
системі переваг, в стратегіях розвитку, ведуть до перебудови усіх
складників і, зрештою, до формування нового стилю.

Іншою стороною стилю життя є його загальнокультурний аспект.
Він дозволяє виявити вплив суспільних, етнічних, загалом культурних
факторів на поведінку людини чи соціальної групи, прослідкувати
тенденції, що зумовлюють закріплення чи трансформацію того або іншого
стилю.

І, нарешті, третій важливий момент пов’язаний з наступністю і
незворотністю в динаміці людської поведінки.

Не важко помітити критеріяльну роль стилю життя. Та чи інша
поведінка, що суперечить даному стилю, який уже утвердився,
відкидається або засуджується, не “вписується” в нього.

Стиль життя, фіксуючи увагу на стійких загальних тенденціях
поведінки, розкриває об’єктивну картину моральної творчості, тобто
втілюється в етосі.

Таким чином, етос, як фактична постава моральності і сукупність
звичаїв, є практичним наслідком прийнятої у суспільстві чи в групах
(етнічних, професійних, вікових і т.п.), які його складають, ієрархії
вартостей, яка визначає їх членам спосіб розуміння об’єктивних
моральних норм, а також сукупність звичаєвих (конвенціональних) норм,
яким приписується моральна якість, і які в поєднанні з першими
проявляються як стиль життя суспільства чи групи.

Етос може мати суб’єктивний характер, коли йдеться про
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правильність (слушність, належність) моральної поведінки членів групи,
яка оцінюється з точки зору їх особистого переконання,, або ж
об’єктивний, коли йдеться про моральну правильність фактичної
поведінки групи у світлі об’єктивних норм, визнаваних ними.

У житті індивіда етос проявляється у наслідуванні рис, властивих
етосу даної групи, до якої належить індивід, або сукупності рис, які
визначають певний тип поведінки, привабливий для індивіда.

Підтримування істотних рис визначеного етосу при зміні
конкретних соціальних і культурних умов можливе завдяки сталим
потребам людської природи, аналогічних соціальних форм їх реалізації,
або завдяки тривалості певних ідей в рамках даної культури.

Ідеалізований етос часто відіграє роль позитивного взірця
поведінки, що рекомендується до реалізації індивідові, який належить
до визначеної соціальної групи (наприклад, стиль життя Івана Боберського
як справжнього спортсмена і доброго тренера).

У висновку важливо зауважити, що оскільки етос не є повним
виразом моралі, він вимагає постійної корекції шляхом впливу на умови
життя людей і, змінюючи ці умови - на способи і види їх життєдіяльності,
на відносини між ними, на спосіб їх думок і духовне обличчя, а також
шляхом формування моральної свідомості через систему виховання.

Для майбутнього сучасної України, яка, йдучи в своєму
розвиткові надзвичайно важким і складним шляхом, і яка вже більш як
десять років намагається себе трансформувати, життєвий приклад,
творчий доробок і стиль життя Івана Боберського мали б знадобитися і
націлювати на роздуми про важливість - на рівні державної політики -
впровадження й пропаганди подібного стилю: особливо в тому
гуманітарному сегментові діяльності українського уряду практичного
наслідку від чого давно вже очікують відповідально і патріотично
налаштовані громадяни. Подібні програми, відповідно до своїх
національних інтересів, успішно здійснюють наші північні і західні сусіди.
Україну, на жаль, в цьому списку ще немає, і мабуть тому, що якось вже
неохоче долає вона своє тоталітарне минуле, можливо через занадто
повільне звільнення від примітивного біполярного бачення власної історії,
а може й нездатність її пануючої натепер еліти регулювати хід подій
виходячи із беззастережного дотримання національних інтересів.
Подальших досліджень потребують інші аспекти, які  впорядковують
діяльність людини.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства
освіти і науки України*

Анотація. В статті розглядається проблема розробки інтегративної дидактичної
моделі підготовки педагога з фізичного виховання, наведено основні результати
складання проекту державних стандартів підготовки бакалавра за спеціальністю
„010100.- Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”.
Ключові слова: інтеграція, професійна підготовка, державний стандарт.
Аннотация. Куц А.С., Третьяков Н.А., Лапичак И.Е. Интеграция ценностей
физической культуры в профессиональной подготовке педагога по физическому
воспитанию. В статье рассматривается проблема разработки интегративной
дидактической модели подготовки педагога по физическому воспитанию,
приведены основные результаты разработки проекта государственных стандартов
подготовки бакалавра по специальности „010100. - Педагогика и методика среднего
образования. Физическая культура.”
Ключевые слова: интеграция, профессиональная подготовка, государственный
стандарт.
Annotation. Kuts O.S., Tretiakov M.O., Lapychak I.E. Integration value of physical
culture in professional activity teacher of physical education. This article is devoted to
development integrative model preparing teacher of physical education.In the article is
induced basic results of development a projekt of the state standards preparing bacalavr
for speciality ’’010100.-Pedagogic and methodic secondary education.Physical culture.’’
Key words: integration, professional preparing, state standard.

Постановка проблеми. Відомо, що основною функцією
навчання є передача молодому поколінню змісту соціальної культури для
її збереження (відтворення) і розвитку. Індивід стає особистістю по мірі
оволодіння ним змістом соціального досвіду, в тому числі професійною
культурою. Остання характеризується змістом і обсягом соціального
досвіду засвоєного в певній галузі діяльності.

Реформування освіти в Україні обумовило перебудову вітчизняної
системи професійної підготовки фахівців . Підготовка
висококваліфікованих фахівців займає особливе місце в системі фізичного
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виховання.  Вона є стрижнем і водночас визначальною умовою
ефективного функціонування такої системи. Низка законодавчих,
програмно-нормативних актів, прийнятих в Україні, покликана сприяти
швидкому і ефективному реформуванню системи вищої освіти, підготовки
висококваліфікованих кадрів [1, 2, 3].

Інноваційні процеси у системі професійної освіти, новітні
технології у навчально-виховному процесі, професійна діяльність фахівців
були і є предметом дослідження вчених і педагогів-практиків.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Аналіз наукових публікацій та досліджень.
У галузі фізичного виховання та спорту проблемам підготовки

фахівців присвячена ціла низка наукових досліджень. Серед них:
створення ступеневої системи підготовки фахівців з фізичного виховання
та спорту (Ю.М. Шкребтій, Л.В. Волков, Н.М. Терентьєва, Т.В.
Лахманюк); теоретико-методичні основи підготовки педагогів з фізичного
виховання (Б.М. Шиян); психологічні основи педагогічної майстерності
фахівців  (Г.В. Ложкін, М.В.  Кричфалуший,  І.О.Омельяненко,
А.І.Шинкарюк); медико-біологічна підготовка фахівців з фізичної
культури та спорту (К.О.Багнюк, Б.П.Грейда, Л.Я.Євгеньєва, В.С.Міщенко
та інші). Крім цього цілий ряд досліджень присвячено проблемам
спортивної та професійно-педагогічної підготовки фахівців з фізичного
виховання та спорту, використання українських національних традицій у
системі професійної підготовки фахівців з фізичної культури.

Водночас, незважаючи на такий широкий спектр досліджуваних
напрямів професійної підготовки фахівців з фізичного виховання, не
достатньо уваги приділено проблемі змісту їх підготовки в умовах
реформи вищої освіти, запровадження підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів: „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.

Постановка завдань і методологія дослідження. Не підлягає
сумніву, що освіта передбачає оволодіння інтегративною системою знань,
навичок та вмінь. Системи освіти за своєю природою є цілеспрямованими
системами, всі елементи яких об’єднані педагогічними зв’язками та
скеровані на одержання запланованого результату – цілі навчання. Погляди
на цілі освіти змінюються з часом, з урахуванням соціальних умов,
національних особливостей. Проте, як зазначають науковці, необхідне
існування певної інваріантної ідеї, що мало змінюється з часом [4, с.67].
Такою ідеєю може бути гранично можливе досягнення розвитку тих
здібностей особистості, які необхідні їй і суспільству. У цьому контексті
інтеграція в органічне ціле навчально-пізнавального процесу зокрема, та
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навчально-виховного процесу в цілому пов’язана з послідовним засвоєння
змісту та видів діяльності різного характеру.

Визначення цілей навчання передбачає розробку банку підцілей
у відповідності до загальних цілей навчання, сумування можливих
підцілей, їх систематизацію та послідовне розташування за порядком
досягнення у педагогічному процесі.

Види педагогічних цілей різноманітні. Серед них виділимо
зокрема такі, як інтеграція цілей освіти та цілі інтеграції знань і вмінь.

Інтеграція розглядається як процес встановлення зв’язків між
відносно незалежними раніше речами, процесами, явищами, коли ці
зв’язки є істотними, визначають функціонування явищ, які інтегруються
[4, с. 51]. Інтеграція є процесом встановлення цілісності, а процес
об’єднання в ціле обов’язково пов’язується з перетворенням раніше
розрізнених елементів.

Поняття інтеграції трактується як поняття, що розвивається. За
такого підходу з’являється можливість прогнозування нових рис, форм і
сторін процесу інтеграції.

У 80-90-х роках спостерігалося різке наростання інтегративних
тенденцій у педагогіці, розроблялися і розробляються у наш час
різноманітні методики вивчення груп предметів від повного синтезу знань
до простої координації навчального матеріалу за принципом великих
автономних блоків.

Впровадження інтегративних процесів  на  науково-
обгрунтованому рівні передбачає перетворення педагогічних систем. Ці
перетворення можуть здійснюватися на різних рівнях і з різною глибиною.
Спектр можливих перетворень широкий. Від реконструкції традиційних
моделей, застосування передового досвіду до інноваційних процесів і
реформ.

Основні результати дослідження.
Праця педагога в сфері фізичного виховання і спорту з повною

підставою може бути віднесена до особливого виду діяльності людини -
педагогічної праці, в процесі якої здійснюється „відтворення” соціальних
і особистісних цінностей фізичної культури. До них відносяться як
матеріальні цінності (міцне здоров’я, тілобудова, фізичні якості), так і
духовні (соціальне визнання, авторитет, знання, уміння, переконання). З
нашої точки зору, професійна культура особистості педагога з фізичного
виховання представляє собою певну систему, яка включає три важливих
складових процесу і результати засвоєння соціального досвіду в галузі
фізичного виховання і спорту. По-перше, сукупність знань з дидактики,
теорії і методики фізичного виховання, способів пізнання, оцінки і
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перетворення об’єктів педагогічної діяльності. Зауважимо, що знання з
теорії проектування і побудови рухових дій у фізичній культурі можуть
виступати в трьох функціях: а) онтологічній (створює уяву про предмет
навчання – рухові дії і їх механізми); б) орієнтаційній (вказує
спрямованість і способи побудови рухових дій, які відповідають певним
критеріям ефективності); в) оціночній (визначає цінності, критерії і шкали,
системи еталонів і правил оцінки педагогічної діяльності).

По-друге, в зміст професійної культури педагога з фізичного
виховання входить оволодіння способами діяльності (в тому числі творчої)
і їх реалізація, які втілюються разом зі знаннями в навичках і уміннях
особистості.  Вказаний досвід включає готовність відповідати
нормативним вимогам і правилам діяльності в конкретному їх прояві, а
також умінні продукувати нові, більш удосконалені засоби вирішення
педагогічних завдань.

Третім компонентом професійної культури особистості педагога
з фізичного виховання є досвід емоційно-ціннісного відношення до
педагогічної діяльності. Даний компонент, який являється наслідком
потреб і інтересів людини, регулює вибірковим відношенням педагога
до предмету навчання і об’єкту його педагогічного впливу, стимулює
соціальну активність фахівця.

Мета дослідження – на основі використання інтегративного та
діяльнісного підходу, використовуючи сучасну законодавчу і програмно-
нормативну базу щодо реформування системи вищої освіти в Україні,
сучасні тенденції у педагогіці, науково-обгрунтувати елементи
дидактичної інтегративної моделі підготовки педагога з фізичного
виховання за спеціальністю „010100. – Педагогіка і методика середньої
освіти. Фізична культура”.

Завдання дослідження:
- вивчити спеціальну літературу, законодавчу і програмно-

нормативну базу, що стосується реформування системи вищої освіти в
Україні;

- вивчити спеціальну літературу з теоретико-
методологічних проблем інтеграції знань і вмінь студентів, а також
проблем підготовки фахівців у галузі фізичного виховання та спорту;

- на основі діяльнісного підходу розробити елементи
дидактичної інтегративної моделі підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю 010100.

Методи дослідження:
- теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел;
- опитування провідних науковців і викладачів ЛДІФК;
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- методи математичної статистики.
Визначені вище концептуальні підходи до інтеграції цінностей

фізичної культури в професійній підготовці фізичного виховання з
урахуванням сучасних тенденцій у педагогіці лягли в основу розробку
проектів стандартів ступеневої освіти за спеціальністю 010100.

Запропоновано проекти стандартів підготовки фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, який являється базовим і вимоги до
підготовки якого обов’язково мають враховуватися при підготовці фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” і „магістр”.

В результаті проведеного дослідження розроблено освітньо-
кваліфікаційну характеристику (ОКХ) бакалавра зазначеної вище
спеціальності.

Професійне призначення бакалавра встановлено у вигляді
переліку первинних посад, які він може обіймати. На підставі аналізу
структури професійної діяльності педагога з фізичного виховання
встановлено кваліфікаційні вимоги до бакалавра у вигляді переліку
виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь необхідних для
вирішення вказаних типових задач діяльності.

Визначено вісім основних виробничих функцій, 34 типових задачі
діяльності та 182 вміння, якими повинен володіти педагог з фізичного
виховання для реалізації типових задач діяльності.

Необхідно зазначити, що інтеграція цінностей фізичної культури
при підготовці педагога з фізичного виховання реалізується у трьох рівнях.
По-перше, при визначенні цілей навчання. По-друге, при формулюванні
типових задач діяльності і формуванні здатності їх розв’язання. По-третє
при формуванні окремих типових умінь, що забезпечують можливість
розв’язання типових задач діяльності фахівця.

Слід відмітити, що інтеграція на першому рівні передбачає аналіз
і узагальнення професійної діяльності фахівця, складання моделі цієї
діяльності, а також розробку дидактичної моделі його професійної
підготовки. Інтеграція на другому рівні передбачає визначення типових
задач діяльності фахівця і способів формування у студентів здатності
розв’язувати їх. Для ефективного розв’язання окремих типових задач
діяльності педагогу з фізичного виховання необхідно володіти понад
десятком типових умінь. Необхідно зауважити, що елементи інтеграції
передбачаються і на рівні формування окремих типових умінь, так як
вони, як правило, за своїм змістом являються комплексними.

ОКХ є документом верхнього рівня у структурі документів, що
складають систему галузевих стандартів вищої освіти, і за якими
реалізуються система навчання та професійної підготовки у вищому
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навчальному закладі.
Кваліфікаційні вимоги до професійної підготовки випускника,

наведені у ОКХ, стали основою до запропонованого проекту освітньо
професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра за спеціальністю
010100 з терміном навчання 4 роки. Розроблена ОПП визначає
нормативний зміст навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня
його освітньої і професійної підготовки. Розроблений проект ОПП
складається з основного документа і п’яти додатків.

ОПП є складовою частиною стандартів вищої освіти. На основі
ОКХ і ОПП підготовки бакалавра за спеціальністю 010100 сьогодні нами
розробляється проект стандарту „Засоби діагностики рівня якості
освітньо-професійної підготовки”. Завершення розробки цього стандарту
дозволить отримати пакет стандартів вищої освіти для підготовки
бакалавра за спеціальністю 010100.

Висновки.
Повний пакет стандартів підготовки бакалавра дозволить

розробити пакети стандартів вищої освіти для підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” і „магістр” за спеціальністю
„010100. – Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура,”
напряму підготовки „0101.- Педагогічна освіта”. Подальших досліджень
потребує вивчення та удосконалення стандартів вищої освіти за іншими
напрямками підготовки студентів у вищих навчальних закладах.
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ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В ЄВРОПІ
Приступа Євген, Рокіта Анджей

Академія фізичного виховання, Вроцлав, Польща

Анотація. В статті розглянуті основні тенденцій підготовки фахівців фізичного
виховання і спорту в Європі. Знання існуючих тенденцій на ринку освітніх послуг
дасть змогу українським вищим навчальним закладам галузі діяти не лише
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реактивно, а й у певній мірі впливати на конкуренційні процеси.
Ключові слова: підготовка фахівців фізичної культури, зарубіжний досвід,
тенденції.
Аннотация. Приступа Е., Рокита А. Тенденции подготовки специалистов
физического воспитания и спорта в Европе. Знание существующих тенденций на
рынке образовательных услуг даст возможность украинским высшим учебным
заведениям сферы действовать не только реактивно, но и в некоторой мере
воздействовать на конкурентные вопросы.
Ключевые слова: подготовка специалистов физической культуры, зарубежный опыт,
тенденции.
Annotation. Prystupa E., Rokita A. The peculiarities of prepare of specialists in physical
education and sport in Europe. The peculiarities of prepare of specialists in physical
education and sport in Europe in this article is research.
Key words: prepare of specialists in physical education and sport, foreign experience,
peculiarities.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Формулювання завдань статті. Глобалізаційні процеси,
характерною ознакою яких в останні роки виступає суттєвий зріст
глобальної економіки та глобального суспільства, поширення ринків збуту,
праці, з паралельним зростом конкуренції, спричиняються до актуалізації
проблеми мобільності висококваліфікованих кадрів, які володіють
технологічними інноваціями. Поруч із зазначеним, важливу роль у
адекватному розвитку глобального суспільства відіграє обмін науковими
досягненнями (3, 1 , 2). Наукові дослідження, а також їх головний продукт
- знання завжди були важливим чинником, який спричинявся до розвитку
співпраці між навчальними закладами у межах та поза межами конкретної
країни. Останніми роками відносно новим явищем виступає співпраця
(особливо міжнародна) у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів
з різних напрямків.Хоча багато спеціалістів підкреслює, що домінуючим
пріоритетом для європейських університетів було і залишається
збереження національної та регіональної ідентичності, впливи
глобалізаційних змін на ринках праці та в структурі суспільств,
спричиняються до того, що багато з інституцій вищої школи, все у більшій
мірі стають міжнародними як за своїм змістом, так і формою (3).

Необхідно зазначити, що в Європі зміни у зазначеному напрямку
були стимульовані  на  наддержавному рівні (наприклад в Унії
Європейській – Декларації Сорбонська та Болонська). У Сорбонській
Декларації (25.05.1998 р.) підкреслюється центральна роль вищого
навчального закладу у творенні європейських культурних вимірів, а також
– створенні європейської мережі вищих навчальних закладів, як головного
способу підтримки мобільності фахівців та можливості влаштування їх
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на роботу. Метою Болонської Декларації ( 19.06.1999 р.) є реалізація
ініціативи підвищення конкуренції у сфері підготовки фахівців вищої
кваліфікації, для чого визначено завдання утвореної мережі вищих
навчальних закладів Європи.

Напрямки спільної діяльності, зазначені у цих Деклараціях, були
наслідком глобалізаційних процесів, і викликані життєвою необхідністю
реалізації спільної  європейської  політики у сфері  підготовки
висококваліфікованих кадрів та проведення спільних (комплексних )
наукових досліджень. Однак, необхідно підкреслити, що подеколи не
зовсім аргументовано поряд із терміном “глобалізація”, застосовується
поняття “інтернаціоналізація” ( 1, 2 ). Поняття глобалізація у більшості
випадків слід пов”язувати із зростом глобальної економіки та глобального
суспільства (3). На думку J. Knighta , інтернаціоналізація і глобалізація є
різними явищами, хоча ці явища і мають певні спільні концепції (1).
Глобалізацію слід трактувати як каталізатор,  в той час як
інтернаціоналізація є реакцією-відповіддю на певні суспільні зміни. P.
Scott підкреслює, що не всі інституції вищої школи є міжнародними, а в
той же час – всі виступають об”єктами глобалізації (2). J. Knight дефініює
інтернаціоналізацію вищої школи як ступінь впровадження до навчання,
наукових досліджень та функціонування інституцій міжнародних
елементів, наприклад , чинників інших культур, традицій, форм, способів
та технологій і т.д. (1). .Як вказується у багатьох наукових публікаціях,
швидкі соціальні та економічні зміни, які здійснюються на глобальному
рівні, зустрічаються зі станом неготовності суспільства, а зокрема –
спеціалістів до ефективної діяльності у період таких суттєвих змін (4, 1,
3). Власне тому висококваліфіковані фахівці набувають вирішального
значення у глобальному суспільстві. В той же час, способи, методи, зміст
та структура підготовки кваліфікованих кадрів у вищій школі дуже швидко
застарівають, і не завжди встигають за глобальними змінами у структурі
виробництва, культури та суспільства. Зазначені факти означають лише,
що освіта, особливо освіта вища є дуже важливим фактором, який здатний
адекватно впливати на розвиток як економіки, так і культури у
європейському просторі.

Робота виконана у межах наукових програм Академії фізичного
виховання, Вроцлав, Польща.

Результати роботи. Узагальнення наукових матеріалів та досвіду
практики дозволяють виділити фактори, які спроможні впливати на
становлення окремої освітянської інституції як міжнародного вищого
навчального закладу:

- впровадження системи кредитових пунктів (ECTS) та
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академічне визнання дипломів, навчальних предметів,
напрямків підготовки;

- реформування програм та навчальних планів підготовки
фахівців;

- умови про співпрацю між вищими навчальними закладами
зі спорідненими напрямками і профілями підготовки;

- міжнародна наукова співпраця;
- маркетинг міжнародного ринку праці і навчання понад
кордонами;

- мобільність студентів та співпрацівників вищих навчальних
закладів.

Необхідно підкреслити, що вищі навчальні заклади, які свідомо
реалізують міжнародні завдання у своїй стратегічній політиці, як правило
є краще підготовленими до адекватних відповідей на глобалізаційні зміни
та до конкуренції на ринку освітніх послуг (1, 2, 3). Важливим елементом,
який мав суттєвий вплив на підвищення ефективності міжнародної
співпраці вищих навчальних закладів Європейської спільноти стала
програма Європейської Унії – Сократес. Головною метою програми
Сократес є підтримка міжнародної співпраці та мобільності у підготовці
фахівців вищої кваліфікації.Поза тим, що можливості мобільності
викладачів та студентів є дещо нижчими від вимог європейської політики,
досвід, винесений з програми Сократес виявився надзвичайно корисним.

Практично від 1997 року кожний вищий навчальний заклад, який
виказав бажання участі у програмі Сократес, після подання необхідних
документів, укладав угоду з Європейською комісією. Єврокомісія вимагає
від вищого навчального закладу реалізації наступних кроків:

- проведення аналізу власної системи підготовки та скерування
більшої уваги на спільність завдань, яких необхідно досягнути в
об”єднаній Європі;

- зміцнити відповідальність навчального закладу за реалізацію
поставлених глобальних завдань у сфері підготовки кадрів;

- розвинути і зміцнити стратегічне мислення у сферах точного
визначення мети і завдань освітньої діяльності.
Європейська Унія та більшість західних партнерів свідомі тих

труднощів, які існують у вищих навчальних закладах Центральної та
Східної Європи. Тому не існує таких підходів,які б ставили за взірець
західноєвропейські освітні інституції, оскільки таке моделювання, на
думку спеціалістів, могло би призвести до втрати національної
ідентичності та відірваності від реальних умов діяльності ( 3 ).
Оптимальним варіантом європейської освітньої інтеграції важається
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реальна оцінка як соціально-культурних , так і економічних умов регіону,
держави, навчального закладу у поєднанні із стратегічними завданнями
його розвитку. Роль, яку мають виконати вищі навчальні заклади Східної
Європи у своїх державах в часі соціально-економічних реформ, є зовсім
іншою, на відміну від освітніх інституцій Західної Європи ( 3 ). В
системному документі “ Європейський вимір інституціонального
управління якістю “ говориться про те , що не кожен вищий навчальний
заклад мусить бути найбільшим чи найкращим, адже всі вони мають різні
функції для реалізації ( 3 ). В той же час всі вищі навчальні заклади повинні
прагнути до забезпечення високого рівня підготовленості своїх
випускників. У цьому відношенні заслуговує на увагу досвід реалізації
системи Сократес – програми Унії Європейської, метою якого є підтримка
міжнародної співпраці у сфері мобільності підготовки кадрів. Важливу
роль у цій ділянці освітньої роботи відіграє Європейська Система
Кредитових Пунктів ( ECTS ) , створена Єврокомісією. Система базується
на кредитових пунктах, створених для підтримки мобільності студентів.
Кредитові пункти служать для акумуляції і трансферу пунктів, отриманих
за зарахування конкретних навчальних дисциплін. Кредитова Система
сприяє міжнародному визнанню термінів навчання (наприклад –
семестру), зреалізованих за кордоном. Для реалізації системи кредитів
необхідними є наступні чинники – умова про співпрацю між навчальними
закладами, спільне встановлення кредитової “вартості” навчальних
предметів, домовленість про умови перебування студентів на навчанні
(терміни, кількість предметів, необхідних для отримання кредитових
пунктів і т.д.). Наприклад, загальна кредитова “вартість” навчання на
факультеті спортивних наук Кельнського спортивного університету
(Німеччина) становить 240 пунктів, які студент повинен здобути протягом
восьми семестрового навчання  = 240 credits ECTS). Отже, на один семестр
припадає приблизно 30 кредитових пунктів. Кретитова система
передбачає, що кожен навчальний предмет має певну “кредитову вартість”,
величина якої залежить від наступних чинників – важливості навчального
предмету для даного напрямку підготовки, кількості годин, передбачених
на предмет, а також форми реалізації предмету (лекції, семінарські і
практичні заняття і т.д.), форми контролю за рівнем знань, умінь та
навичок. Таким чином, кредитові пункти – це спосіб оцінювання
(вимірювання) досягнень студента за визначений час ( наприклад,
семестр) і на визначеному рівні. Зазвичай, кредитові пункти студент
здобуває у процесі реалізації модульної системи – окремого, логічно
зв”язаного блоку навчання. Модульний блок є частиною модульної
системи навчання, у якій програма розділена на рівномірні частини
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(сегменти ). Важливою передумовою реалізації Європейської Системи
Кредитових Пунктів є механізм академічного визнання ( academic
recognition ) окремих курсів та навчальних предметів, а також дипломів
між закордонними вищими навчальними закладами, які співпрацюють
між собою. Багато вищих навчальних закладів, окрім кредитових пунктів,
використовують для більш точного оцінювання досягнень студентів ще й
систему офіціальної реєстрації успішності ( transcript ). Наприклад,
починаючи з 2002 року студенти Вроцлавської академії фізичного
виховання ( Польща), мають змогу протягом декількох семестрів
навчатися на відповідних факультетах Франції, Італії, Німеччини, з якими
укладені відповідні умови про співпрацю. Після закінчення навчання і
успішного складання заліків та екзаменів, а також отримання за виконану
роботу певної кількості кредитових пунктів, цим студентам зараховується
відповідний семестр, або навчальний ( академічний ) рік. Зазначена
система підготовки дає змогу, окрім певної уніфікації напрямків
підготовки у європейських вищих навчальних закладах, пришвидшити
адаптацію майбутніх фахівців до глобальних умов сучасного суспільства.
Слід зазначити, що головною рисою підготовки фахівців у галузі
фізичного виховання і спорту у вищих школах Європи виступає
надзвичайна різноманітність. Наприклад, підготовка фізіотерапевтів (
фахівців фізичної реабілітації ) у Бельгії та Голландії здійснюється
протягом чотирьох років. При тому підготовка фізіотерапевтів у Голландіїї
реалізується в рамках навчання медичного. Випускники факультетів
фізіотерапії в Шотландії та Ірландії після чотирьох років навчання
отримують звання бакалавра, і лише після додаткових річних курсів
навчання - отримують науковий титул магістра медичних наук ( 4 ).
Аналогічна ситуація існує також і в інших напрямках підготовки фахівців
галузі фізичного виховання і спорту (вчителі фізичного виховання,
тренери, фахівці туризму та рекреації ). Наприклад, підготовка фахівця
кваліфікаційного рівня магістр з фізичного виховання в Україні та Польщі
триває протягом п”яти років, а у Німеччині – чотири роки.

Саме тому головною метою функціонування кредитової системи
є не уніфікація навчальних планів та програм підготовки, а якнайширше
використання кращих зразків європейського досвіду у цій важливій сфері.
Наступним  важливим  чинником ефективного функціонування
європейської мережі вищих навчальних закладів є визнання (recognition)
кваліфікаційного рівня – формальне підтвердження кваліфікаційних
вартостей, виконане компетентним органом. Наприклад, визнання рівня
кваліфікації може бути зреалізоване з метою продовження навчання (
визнання академічне ) на визначеному рівні, або визнання з метою
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отримання наукового ступеню, а також юридичне визнання диплому з
метою отримання права конкретною особою на виконання професійної
роботи. З метою вдосконалення процедури визнання дипломів при Раді
Європи і ЮНЕСКО створено Європейську мережу центрів інформації
про визнання кваліфікації випускників вищих навчальних закладів та їх
мобільності.

Висновки. Таким чином, глобалізаційні процеси, характерні для
сучасного суспільства, є важливою рисою системи підготовки кадрів
вищої кваліфікації і у галузі фізичного виховання і спорту європейських
країн. Знання існуючих тенденцій на ринку освітніх послуг дасть змогу
українським вищим навчальним закладам галузі діяти не лише реактивно,
а й у певній мірі впливати на конкуренційні процеси. Зазначені у роботі
проблеми передбачають продовження дослідження.
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УКРАЇНСЬКИЙ РУКОПАШ (ГОПАК) ТА РУКОПАШНИЙ БІЙ:
СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ

Чеховська Любов
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розкрито особливості бойового гопаку та рукопашного бою.
Здійснено аналіз прийомів одноборств. Виявлено тотожні та відмінні ознаки.
Рекомендовано використовувати бойовий гопак як навчальну дисципліну у ВНЗ,
які готують спеціалістів для Збройних Сил та органів внутрішніх справ України.
Ключові слова: бойовий гопак, рукопашний бій, характеристика прийомів.
Аннотация. Чеховская Л. Украинский рукопаш (гопак) и рукопашный бой: суть и
особенности. В статье описаны особенности боевого гопака и рукопашного боя.
Сделан анализ приемов единоборств. Выявлены одинаковые и отличительные
черти. Рекомендуется использовать боевой гопак как учебную дисциплину в Вузах,
которые готовят специалистов для Вооруженных Сил и органов внутренних дел
Украины.
Ключевые слова: боевой гопак, рукопашный бой, характеристика приемов.
Annotation. Chehovska L. Ukrainian fighting (hopak) and close fight: the essence and
peculiarities. In the work is devoted essence a fighting hopak‘s and fight’s. The feasible
vergleich and analysis anathemas this sorts. Show to gleichartig and different features.
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Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. У сучасній Україні спостерігається чималий інтерес до
історичного минулого, яке залишалося недостатньо вивченим на
науковому рівні. Все це проходить на тлі переорієнтації суспільства,
впливаючи на розвиток творчої особистості військовослужбовця, його
можливостей і якостей. Військовій сфері, як й іншим сферам cycпiльного
життя, притаманні національні традиції. Їх значення і дотримання повинно
сприяти якісному виконанню бойових завдань, підвищенню фізичної
підготовки й морально-психологічного стану військовослужбовців тa їх
патріотичному вихованню. Загалом, на національно-патріотичних
традиціях базується весь процес виховання особового складу, тому що у
військових традиціях втілені  найкращі морально-бойові  якості
українських воїнів.

Впродовж сторіч, незалежно від того чи існувала у той чи інший
відрізок часу власна державність, українські військові формування були
завжди. Однак, однією з найяскравіших сторінок фізичного вишколу
українського народу був козацький рух. Козаки стали тією силою, що
впродовж століть пильно стояла на сторожі свободи і гідності України як
незалежної, суверенної держави [1]. У Запорізькій Січі існував культ
фізичної досконалості. Людина, яка була фізично недосконала, відчувала
свою нерівність і щиро прагнула підвищити свій фізичний вишкіл. Одним
із специфічних засобів був гопак. Це бойове мистецтво, яке мало досить
розвинуту систему дій, основу яких становила відмінна фізична, технічна
й психічна підготовка. Важливими критеріями ефективності цих прийомів
вважалися швидкісно-силові характеристики їх виконання та їхня
біомеханічна раціональність. Це тією чи іншою мірою запозичене з живої
природи, життя та діяльності людей [4].

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Метою нашої роботи було розкрити особливості бойового
гопаку та рукопашного бою. Відповідно до мети роботи вирішувались
такі завдання:

1. Проаналізувати і узагальнити матеріали вітчизняних авторів
з проблеми становлення національної системи фізичного виховання.

2. Дати характеристику та порівняльний аналіз прийомів
бойового гопака та рукопашного бою.

Для вирішення завдань нами використовувалися такі методи
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досліджень:
1.Вивчення та аналіз наукової та спеціальної літератури.
2.Методи теоретичної  інтерпретації: аналіз ,  синтез ,

абстрагування, узагальнення.
Основні результати.
На сьогоднішній день бойовий гопак або часто вживають

український рукопаш набув достатньо великої популярності. У прийомах
гопаку і сьогодні помітна його першооснова - бойовитість духу, віра у
власні сили, порив до життя, напруження своїх духовних і фізичних сил,
наступальність і оборонний характер дій, торжество перемоги. На думку
Є.Н.Приступи і В.С.Пилата, в боротьбі гопак виділяються два основних
компоненти: основи фізичної і психічної підготовки козаків до особистого
захисту й ураження супротивника. На практиці вони реалізувалися в
гармонійному поєднанні з моральним, військовим і патріотичним
вихованням, суттєво доповнюючи один одного. Прикладний характер
гопака полягає в оволодінні засобами та методами ведення двобою [ 3 ].

Тобто, це цілісна система, що охоплює усі можливі способи
знешкодження супротивника чи імітації знешкодження у навчальних,
змагальних, показових та інших варіантах у безпосередньому зіткненні.
Особливістю українського рукопашу є універсальність дій. Будь-яка
бойова дія з наступальної може перетворитися при необхідності у захисну
і навпаки. Усі прийоми базуються на кількох принципах, що дозволяє
швидко переходити від ударних технік до кидкових без порушення
біомеханічної структури руху та її характеристик.

Як було зазначено, складовою частиною фізичного вишколу є
психологічна підготовка, яка скерована на формування якостей
особистості, вольових якостей, необхідних у реальній бойовій ситуації,
як для успішного проведення спортивного двобою, так і для виконання
справжнього бойового завдання по знешкодженню озброєного нападника.

Що стосується рукопашного бою, то він як навчальна дисципліна
входить до практичного розділу дисципліни “Фізична підготовка” у всі
вищі навчальні заклади 3-4 рівнів акредитації, які готують спеціалістів
для Збройних Сил та органів внутрішніх справ України.

Рукопашний бій – це комплекс засобів по навчанню, вихованню
і формуванню у військовослужбовців технічної, тактичної, фізичної і
психічної готовності до дій в складних умовах ближнього бою, тобто при
безпосередньому зіткненні з противником. Комплекс різноманітних
фізичних вправ забезпечує не тільки навчання техніці прийомів і тактиці
ведення рукопашного бою з противником, але і розвиток швидкості в діях,
спритності та сили, виховання сміливості та рішучості, винахідливості
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та ініціативності, впевненості у своїх силах, вдосконалення психічної
стійкості, надбання досвіду емоційно-вольової поведінки, активізація
необхідних психічних процесів [2].

Для того, щоб вирішити завдання дослідження нами була
проаналізована структура всіх прийомів та елементів, які застосовуються
у рукопашному бої та гопаку. Аналіз показав, що загальна структура двох
видів одноборств є однаковою (рис.1; рис.2).
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Рис. 1. Прийоми бойового гопака

Тобто присутні підготовчі прийоми, прийоми нападу та
самозахисту. У загальній структурі гопака до підготовчих прийомів
входять стійки, пересування та падіння. Стійки поділялися на дві групи.
До першої належали стійки, які виконувались козаками перед початком
двобою - це було вітання з партнером. До другої групи входили бойові
стійки, які  використовувалися, переважно, перед початком виконання
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вправ або перед двобоєм.
Головними видами пересування під час двобою в гопаку були

бойові кроки, біги, стрибки. Серед кроків виділялися: основний крок
«тропотянка», м’який крок, схресний крок, чесанка та ін. Аналіз назв
підкреслює їх тактично-бойову спрямованість. Так, наприклад, крок
чесанка відволікав увагу супротивника специфічними рухами ніг. Що
стосується бігів, то біги – це такі дії, які заманювали противника і тоді
робився необхідний прийом. З бойових бігів виділялися: «доріжка»,
«вихилясанка», «дрібушка». У переважній більшості біги відігравали таку
ж тактично-бойову роль, як і кроки. Можна виконувати біги вперед, назад,
в боки, по колу.

Наступний елемент – падіння. Розрізняли три його види: жорстке,
напів жорстке та м’яке. Падіння може бути трьох напрямів: вперед, назад,
на бік. Різновидом падіння були перекиди.

На відміну від бойового гопаку, до підготовчих прийомів
рукопашного бою відносять: положення, пересування і елементи
самостраховки. Власне,  у положення входять аналогічні стійки
(фронтальні й бокові), лише немає ритуальних. Прийоми пересування
також мають відмінності. До них входять пересування кроком і стрибком,
які можна виконувати по різним напрямам, а в гопаку – по колу, що є
відмінним (рис.2).

До прийомів нападу в рукопашному бої входять: удари (рукою,
ногою, окремими їх частинами), кидки, больові прийоми та удушення.

Слід зауважити, що в гопаку прийому удушення не має. Натомість
присутні так звані хапи.

Характеризуючи удари, слід зауважити, що у гопаку є удари
ногами: стоячи, у стрибку, низовий. Удари здійснювалися ступнею,
гомілкою, коліном, стегном однієї або двох ніг. У рукопашному бої –
існують удари ногами, носком, стопою, каблуком, коліном. Кидки в обох
одноборствах є дуже різноманітні. В гопаку є так звані силові та інерційні,
кидки з больовим захватом: на пальці, на очі, на статеві органи, чого немає
в рукопашному бої. До больових прийомів рукопашного бою відносять:
загин руки за спину і важіль руки на зовні і т. д., а також зв’язування та
конвоювання. Останні – відсутні в гопаку.

Складовою частиною техніки бойового гопака були способи
захисту від ударів противника. Прийоми захисту виконувалися голіруч
та зі зброєю, а в рукопашному бою - без зброї та різноманітні дії для
обеззброювання. У гопаку прийом голіруч включає: руками, ногами,
переміщення. Руками виконуються: накладки, перепони і затули, а ногами
- перепони ступори і відбивання. Таких прийомів у рукопашному бої не
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має. У рукопаші є переміщення: відкроки, стрибки і наскоки, а в
рукопашному бої - це відходи ліворуч, праворуч і назад. У гопаку є
прийоми самозахисту зі зброєю: короткою, довгою, ножем. Вони, в свою
чергу, діляться на відбивки, удари по зброї, удари по кінцівках. У
рукопашному бої включають прийоми самозахисту, обеззброєння при
ударі ножем і при загрозі пістолетом.
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Рис. 2.  Прийоми рукопашного бою

Враховуючи всю універсальність дій та чітко визначену
класифікацію прийомів бойового гопака, його можна використовувати
як навчальну дисципліну у вищих закладах освіти військового
спрямування. Перші спроби здійснено у Львівському інституті внутрішніх
справ МВС України.

Отож, враховуючи вище зазначене можна зробити наступні
висновки.

1.Найсуттєвішим елементом системи фізичного виховання
козаків, слід вважати бойове мистецтво - гопак, основу якого складають:
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система духовного і морального виховання людини; система фізичних
(бойових) рухів.

2.Рукопашний бій як навчальна дисципліна входить до
практичного розділу курсу “Фізична підготовка” у всі вищі навчальні
заклади 3-4 рівнів акредитації, які готують спеціалістів для Збройних Сил
та органів внутрішніх справ України.

4.Порівнюючи структуру прийомів рукопашного бою та гопака,
з’ясовано певні тотожності. Слід зазначити, що мета ведення дій у двох
одноборствах суттєво відрізняється.

Стосовно структури підготовчих прийомів, прийомів нападу і
захисту є тотожні та відмінні ознаки. Відмінним є також термінологія
багатьох прийомів.

5. Бойовий гопак має чітко визначену класифікацію прийомів,
що дає змогу використовувати його як навчальну дисципліну для
військовослужбовців.

Результати дослідження свідчать, що в системі фізичного виховання
козаків залишається ще багато недосліджених проблем і це потребує
проведення подальших досліджень у вибраному напрямку.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗМАГАНЬ, ЯКІ
ВХОДИЛИ ДО ПРОГРАМИ АТЛЕТИЧНИХ ІГОР ПІВНІЧНОГО

ПРИЧОРНОМОР’Я В АНТИЧНИЙ ПЕРІОД
Гречанюк Оксана

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті на основі аналізу літературних та епіграфічних джерел зроблено
спробу дослідити зміст рідкісних для давньогрецького світу видів змагань еуексії
та анкіломахії, які входили до програми атлетичних ігор
північнопричорноморських полісів Горгіппії та Херсонесу в античний період.
Ключові слова: Північне Причорномор’я, атлетичні ігри, зміст видів змагань
Аннотация: Гречанюк Оксана. Определение содержания отдельных видов
соревнований, входящих в программу атлетических игр Северного Причерноморья
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в античный период. В статье на основе анализа литературных и эпиграфических
источников предпринята попытка исследовать содержание редчайших для
древнегреческого мира видов соревнований еуексии и анкиломахии, входящих в
программу атлетических игр северопричерноморских полисов Горгиппии и
Херсонеса в античный период.
Ключевые слова: Северное Причерноморье, атлетические игры, содержание видов
соревнований
Annotation. Hrechanyuk Oksana. Definition of the contents of separate kinds of
competitions, included in the program of athletic games in Northern coast of the Black
Sea in the antique period. In this article the attempt is made to investigate on the basis
of the analysis literary and epigraphic sources the contents of the rare kinds of
competitions for Ancient Greece’s world eueksia and ankilomakia, included in the
program of athletic games of the policies of Northern coast of the Black Sea Horgippia
and Chersonesus in the antique period.
Key words: Northern coast of the Black Sea, athletic games, contents of kinds of
competitions.

Актуальність.  Факт існування на  землях Північного
Причорномор’я в античний період системи фізичного виховання та
змагальності, які відповідали давньогрецькій традиції та олімпійським
ідеалам, є одним із важливих факторів формування іміджу України як
олімпійської держави.

У північнопонтійських містах, як і у їх метрополіях, дух
агоністики проникав в усі сфери життя. За даними епіграфічних джерел
змагання на честь олімпійських богів і героїв відбувалися у більшості
значних північнопричорноморських міст: Ольвії, Херсонесі, Горгіппії,
Борисфеніді, Фанагорії, Тірі. Проведення атлетичних святкувань у
північнопричорноморських містах супроводжувало суспільно-культурне
життя громадян впродовж майже усього часу існування грецьких колоній
на території північного берега Чорного моря в античний період з V ст. до
н.е. до ІІІ ст. н.е. [6].

Програма атлетичних ігор у Північному Причорномор’ї була
досить різноманітною. Вона, поруч із загальновідомими та звичними у
давньогрецькому світі видами змагань, включала і менш поширені агони,
а також специфічно місцеві  змагання. Саме зміст рідкісних в
давньогрецькому світі еуексії та анкіломахії, які входили до програми
атлетичних ігор у Горгіппії [13, № 432] та Херсонесі [12, № 435] на
сьогодні залишається дискусійним.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
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України з номером державної реєстрації 0102U002641.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даного питання у

своїх працях торкаються Latyschev V. (1890, 1901, 1916), Minns E.H. (1913),
Гайдукевич В.Ф. (1949), Берзін Е.О. (1961), Блаватский В.Д. (1961),
Кубланов М.М. (1962), Кадєєв В.І. (1996). Названими авторами
висловлюється ряд спільних і протилежних припущень, стверджень і
умовиводів щодо суті цих видів змагань.

Метою нашого дослідження стала спроба узагальнити існуючі
теорії щодо змісту еуексії й анкіломахії в програмі атлетичних ігор
північнопричорноморських полісів за допомогою аналізу літературних
та епіграфічних джерел.

Основні результати.
Існування у Північному Причорномор’ї  рідкісного для

давньогрецького світу виду змагань – еуексії (εύεξία (eueksia)) на іграх на
честь Гермеса засвідчує горгіппійський агоністичний каталог [13, № 432].
Цей агон не відомий на великих атлетичних святкуваннях, хоча
зустрічається в локальних агонах окремих міст [8, с. 568]. Вчені до
сьогодні не мають єдиної думки щодо змісту цього агону. Рейш (1894) та
Оехлер (1912) висловлювали припущення, що еуексія – це особливе
мистецтво показувати спритність і гнучкість фізично розвинутого тіла
[17; 16, Коl. 2014]. Діттенбергер зіставляв еуексію з афінським змаганням
εύανδρία (euandria) [18, № 1060, примітка 2], про яке до нас дійшло більше
відомостей [10, т. II, с. 758; т. ІV. с.311]. Еуандрія пов’язувалася
стародавніми авторами із тілесною силою, зростом й інколи із красою [2,
Mem. III, 3, 12]. У зв’язку із співставленням цих двох агонів у літературі
з’явилася думка, що суть еуексії полягала в тому, що особливою дієтою
та спеціальним тренуванням атлети досягали так званого атлетичного
здоров’я, що зводилося до якомога більшого нарощування м’язів. Однак,
ще в античні часи заперечували значення цього виду змагань, зауважуючи
його неповноцінність у сенсі фізичного виховання юнацтва та військової
підготовки [8, с. 568; 5, с. 241].

У подальших дослідженнях вчені дійшли висновку, що під
поняттям еуандрія об’єднувалося два зовсім різних види змагань [10, т.
IV, с. 311; 11, р. 247]. Е.О.Берзін (1961) зауважує, що даний вид змагань
на афінських Панафінеях і Тезеях, де він був пов’язаний із військовими
агонами εύταξία (eutaksia) та εύοπλία (euoplia), носив явно військовий
характер. Спираючись на цей висновок він припускає те ж і щодо еуексії
як виду агонів [3, с. 119]. Дійсно, у переліку змагань еуексія завжди
зустрічається серед вправ чисто військового характеру [18, № 1060-1062]
(табл. 1).
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Як бачимо із таблиці 1, поруч із еуексією, окрім військових
змагань, зустрічаються лише різні види бігу, у тому числі й довгий біг.
Поєднання цих двох видів змагань зустрічаємо й у горгіппійському
агоністичному каталозі [14, № 432].

Далі Е.О.Берзін зауважує, що хоча нам відомо вкрай мало
подробиць про конкретний характер еуексії, можна, в першу чергу для
Афін, припускати, що три терміни, поставлені в один ряд – εύοπλία
(euoplia), εύταξία (eutaksia), εύανδρία (euandria) (= εύεξία (eueksia)), тут
характеризують три сторони поняття військової готовності у греків:
1) добрий стан зброї, “матеріальної частини”; 2) здатність виконувати
військові маневри, добра військова організація; 3) особиста військово-
фізична підготовка воїна, спритність і вміння [3, с. 119].

Таблиця 1
Види агонів, разом із якими зустрічаються змагання з еуексії у різних

місцевостях (за Е.О.Берзіним)
Самос 

(ІІ ст. до н.е.) Види 
змагань дорослі юнаки 

Тралли 
(ІV-ІІІ ст. 
до н.е.) 

Тралли 
(ІІ-І ст. 
до н.е.) 

Сест 
 (ІІ ст. до 

н.е.) 

Горгіппія 
(ІV-ІІІ ст. 
до н.е.) 

Біг - - + + - - 
Біг на стадій + + - - + - 
Подвійний 
біг + + - - - - 
Довгий біг - + - - - + 
Великий біг - - - - + - 
Еуексія + + + + + + 
Еутаксія1 + + - - + - 
Філопонія2 + + - - + - 
Метання 
спису - + + + + - 
Стрільба із 
луку - + + + + - 
Стрільба із 
катапульти - + - - - - 
Метання 
каменів + + - - - - 
Боротьба у 
обладунках - + - - + - 
Боротьба зі 
щитом - + - - - - 
Діадроме3 - - - - + - 

1 змагання військового характеру.
2 філопонія – “працелюбство”, суть змагання не відома.
3 змагання, можливо, пов’язане із тактичними перешикуваннями
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На основі згадок про нагородження призами за перемогу в еуексії
робиться припущення, що цей вид змагань був колективним (командним),
але з оцінкою індивідуальної майстерності [3, с. 119-120]. Про це свідчить
те, що в одних випадках нагороджувався загін-переможець (в Афінах), в
інших призи були особисті (в Афінах і Сесті) [1, Athen. Polit., 60, 3; 10,
т. II, с. 758; 9, с. 130].

Е.О.Берзін доводить правомірність використання матеріалів з
афінських Тезей для з’ясування змісту еуексії на Гермеях у Горгіппії та
Сесті стверджуючи, що в Афінах саме Тезеї виконували таку ж місію, як
і Гермеї у інших давньогрецьких містах – перевірка військово-фізичної
підготовки ефебів [3, с. 120].

Змагання в еуексії в Горгіппії (як і в еуандрії в Афінах), де
організація цього змагання була предметом літургії, очевидно, було
пов’язане із значними матеріальними витратами. Із дев’ятнадцяти
випадків, в яких можна припускати перемоги батька і сина в одному і
тому ж виді агону, дев’ять припадає на еуексію. З приводу цього
Е.О. Берзін говорить, що складається враження, ніби третина перемог у
цьому виді змагань за шістдесят років одержана представниками шести-
семи сімей [3, с. 120].

Особливу увагу дослідників привертає ще один вид
північнопричорноморської агоністики - анкіломахія (άγκύλομαχία
(ankilomakia)), оскільки цей термін зустрічається вперше і лише у
Північному Причорномор’ї. Тому, на думку М.М.Кубланова, цей вид
змагань може мати не грецьке, а місцеве походження [8, c. 569]. Серед
вчених до сьогодні немає єдиної думки щодо змісту цієї вправи, існують
лише припущення на основі аналізу самого слова “анкіломахія”.
Наприклад, Е. Міннз (1913) вважав, що це вид боротьби, який нагадує
джиу-джитсу [15, р. 547]. На думку В.В.Латишева (1916) це могло бути
метання м’яча, до якого прив’язаний ремінець (давньогрецькою – άγκύλη
(ankila)) [12, р.  400]. В подальшому,  В.Д .Блаватський (1961),
розтлумачуючи термін Ьгкэлз як “ремінна петля”, стверджує, що
анкіломахія – це кидання аркану [4, с. 126]. Згодом М.М. Кубланов (1962),
знов таки спираючись на значення цього слова, висловлює припущення,
що даний агон повинен був носити характер поєдинку: змагання полягало
у безпосередній боротьбі учасників один проти одного, як, наприклад, у
боксі, боротьбі [8, с. 569]. Далі він зауважує, що найбільш близьким
прикладом, з точки зору словотворення, є όπλομαχία (oplomakia) –
двоборство із важкою зброєю, яке у класичний період уже вийшло із
ужитку. Таким чином, всі припущення про характер анкіломахії, за
виключенням думки Е. Міннза, базувалися на терміні άγκύλομαχία, який
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у першій частині (άγκύλη) означає “ремінна петля”, а в другій (μαχία) –
“битва”, “змагання” [7, с. 180]. Разом із тим, як зауважує харківський
учений В.І. Кадєєв (1996), слід враховувати, що давньогрецький термін
Ьгкэлз має іще одне значення – “дротик з петлею” [7, с. 180]. Базуючись
на цьому професор висловлює думку, що анкіломахія – це змагання з
метання дротиків, коротких списів. На підтвердження своєї версії змісту
анкіломахії харківський учений зауважує: “Таке припущення добре
узгоджується із тим, що переможець у цьому змаганні вказувався
одноосібний, а значить, анкіломахія не була командним змаганням, яким
зазвичай буває гра у м’яч” [7, с. 180].

Висновки.
Таким чином, питання змісту рідкісних давньогрецьких видів

змагань еуексії та анкіломахії, які входили до програми атлетичних ігор
північнопричорноморських міст в античний період привертали увагу
дослідників впродовж більш ніж століття. Аналіз літературних джерел
показав, що еуексія на горгіппійських Гермеях носила військовий та
аристократичний характер. Щодо анкіломахії, то суть цього виду змагань
до сьогодні залишається остаточно не визначеною, існує лише ряд
припущень на основі семантики самого терміну. Без додаткових доводів
важко віддати перевагу будь-якій із вище перелічених версій. Безсумнівно
те, що це був специфічно північнопричорноморський вид змагань,
оскільки, він не відомий у жодному іншому давньогрецькому полісі, окрім
Херсонесу.

Перспектива подальших досліджень пов’язана із появою нових
археологічних та епіграфічних даних з інших міст давньогрецького світу,
що дозволить достовірно визначити зміст анкіломахії.
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ТРАДИЦІЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ НА ВОЛИНІ-ЖИТОМИРЩИНІ
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Житомирський державний педагогічний

університет імені Івана Франка

Анотація. У статті розглядається питання зародження фізичної культури і спорту
на Волині-Житомирщині. Аналізуються умови виникнення, проблеми місця та ролі
фізичної культури і спорту в становленні громадського суспільства.
Ключові слова: фізична культура, історія розвитку, Волинь, Житомирщина.
Аннотация. Ахметов Рустам. Традиции исторического развития физической
культуры и спорта на Волыни-Житомирщине. В статье рассматриваются вопросы
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Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. В історії суспільного розвитку фізичній культурі та спорту
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завжди належала важлива роль у формуванні фізичних та психологічних
якостей людського роду. Вони сприяли, при вмілому підході, вихованню
фізичної, розумової та психологічної гармонії людської особистості [1,
6].

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи кафедри фізичного виховання Житомирського державного
педагогічного університету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи. Наукова новизна. Історія
фізичної культури на Житомирщині сягає корінням у той період, коли вся
культура і розумова діяльність людини обмежувалась безпосереднім
забезпеченням умов існування. Ключову роль у цей період грало
мисливство як форма роботи. Використання знарядь праці з метою
полювання вимагало якісно нових навичок рухів, перш за асе збільшення
впливу сили, навичок швидкості, витривалості та активності у роботі.
Вдале полювання можна було забезпечити тільки за допомогою
заздалегідь виготовлених і випробуваних засобів, організованих сумісних
дій усіх членів племені. Завдяки знайденим при розкопках предметів
давньої культури, ми можемо простежити, як давня людина навчилася
більш раціонально використовувати в якості зброї для метання різні
предмети: палицю, острогу, спис. Вона відкрила для себе спосіб метання,
який значно збільшував дальність польоту. Давня людина частіше
спостерігала і використовувала ті закономірності у рухах, за допомогою
яких можна було подолати водні перешкоди, крихкий сніг, грузькі, болотяні
місця. Використовувати при полюванні на здобич або при рятуванні
втікачем від ворога біг та стрибки через перешкоди почали самостійно
розвиватись. З’явились синтезовані форми бігу на відстань, стрибків,
танцювальних і метальних рухів [2, 3, 5].

Від основних елементів форм рухів, які склалися в рамках
первіснообщинного ладу, людство прийшло до високого ступеня систем
рухів фізичної культури наших днів. У цьому матеріалі рухів фізичної
культури постійно підлягав стилізації, диференціації та інтеграції. Але
навіть у найрозвиненіших видах фізкультурної та спортивної діяльності
є елементи, які відображають прагнення людини до підкорення природи,
які або окремо, або у поєднанні одне з одним, виросли у сьогоденну
фізичну культуру [4, 6].

Вивчення особливостей становлення та розвитку фізичної
культури та спорту в нашому краї дозволяє зробити висновок, що
український народ віками відбирав і оберігав від іноземного впливу свої
самобутні форми фізичного виховання, збагачуючи їх новим змістом,
новими прийомами і правилами. Особливою популярністю у народі
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користувались фізичні вправи та ігри, які мали спортивний напрямок. До
них належали ігри та вправи без предметів (боротьба, бій навкулачки,
біг, стрибки, плавання, “горілки”, “гуси-лебеді” та інші) і з предметами
(бабки, лапта, ігри з мечем, кулею, жгутом та інші) [10, 11].

У кожній сім’ї зберігалися і передавалися із роду в рід знання
про боротьбу, тому що у народі побутував такий звичай; юнак, який
вирішне одружитись, мав збороти свого батька, якщо йому це не
вдавалось, то про весілля не могло бути й мови. Крім того, у народному
побуті широке розповсюдження мали ходьба на лижах, катання на
ковзанах і санках, гребля, верхова їзда. Відомості про боротьбу навкулачки
збереглися і до сьогодні, а от про боротьбу ногами немає жодних згадок,
принаймні, письмових. Але ми добре знаємо, що те, що в силу історичних
обставин не могло зберегтися на папері, збереглося у народній пам’яті, а
саме: у піснях, думах, баладах, замовляннях, віршах, а особливо у танцях,
бо рухова спадщина людства важче піддається знищенню, так і списанню.
Танець – це комплекс закодованих рухів, і в давнину про це добре знали
[9].

Результати досліджень. Велика спадщина з елементами, в яких
закодована староукраїнська боротьба ногами, збережена у наших
народних танцях, таких як: “аркан”, “козачок”, “метелиця”, “гопак” та ін.
Завдяки танцям у ногах з’являється легкість, а це дає можливість
протистояти декільком ворогам. Бойові рухи в танцях (“гопак”) є яскравим
свідченням того, що наш народ мав бойову культуру дуже високого ґатунку.
Весь цей комплекс ігор, танців та вправ складав самобутню народну
систему фізичного виховання. Ця система доповнювалась народними
засобами гартування з використанням сил природи, гарячої лазні й
купання у холодній воді або обтиранням снігом [10, 11].

Багато з цих вправ знайшли своє відображення у художній
літературі, поезії, скульптурі, винахідницькому мистецтві, старовинних
обрядах, Усім відомо, що червень на Україні славний своїми Зеленими
святами і святом Івана Купала. Зелені свята – стародавній обряд
обожнювання природи. Головною метаю цих свят було очищення
організму вогнем, водою і повітрям. У давнину на Україні червневі свята
проводили біля річок та священних гаїв. Хороводи, ігри, змагання і
театралізовані дійства ставали своєрідним іспитом на гармонійність
розвитку духу й тіла [1, 4].

Сучасні види фізичної культури і спорту в нашому краї почали
розвиватися тільки у минулому столітті. Економічна й культурна
відсталість Волинської губернії, центром якої з 1804 року був Житомир,
зумовлювала мізерний рівень розвитку фізичної культури й спорту.
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Волинська губернія з трьохмільйонним населенням не мала жодного
капітального спортивного спорудження. Слід пам’ятати, що до складу
губернії входили нинішні Рівненська, Волинська, майже вся Житомирська,
частина Хмельницької й Тернопільської областей. М’ячі для гри в “лату”
робили з шерсті, яку змочували водою і катали між долонями. Футбольні
м’ячі набивали тирсою або соломою. Усі ігри та розваги з весни до осені
проводились під відкритим небом [7, 8].

Перші спортивні гуртки на Волині виникли у другій половині
XIX століття. Великий російський шахіст М.І. Чигорин як про видатну
подію у спортивному житті України писав про те, що в Житомирі почав
працювати гурток любителів шахів. Утворений у 1879 році, гурток
організовував і проводив матчі та турніри, виписував шахові журнали й
підручники. Шаховий гурток сприяв популяризації і розвитку шахів на
Житомирщині.

Тут оволодівав шаховою майстерністю відомий шахіст та
видатний український вчений-мікробіолог, академік Василь Леонідович
Омелянський (1867-1928). Міжнародним гросмейстером став Йосип
Самойлович Бернштейн (1882-1962) із Житомира. Його блискучі
перемоги у міжнародних турнірах сприяли подальшому розвитку шахів
в Україні, 24 жовтня 1909 р. ознаменувалось відкриттям “Радзивілавського
шахового збору”, який ставив завдання: надати можливість своїм членам,
їх сім’ям і гостям вивчати шахову гру теоретично і практично,
розповсюджувати її, служити центром зближення. Серед дворянства
розповсюдилась верхова їзда і полювання. Головою спілки любителів
кінного спорту й скачок був Волинський губернатор, граф Олександр
Павлович Кутайсов. Потім  його замінив Михайло Олексійович
Мельников. Посада голови спілки завжди пропонувалась губернатору, а
віце-головою був голова губернської земської управи. Правління
Волинської спілки полювання очолював полковник 0. 0. Богородський,
віце-головою був підполковник Н.М. Венгелес. Головна роль у становленні
фізичної культури та ЇЇ подальшому розвитку у той час належала різним
прошаркам аристократії, так як доступ широким масам суспільства
закривали жорсткі параграфи статутів та високі членські внески [7, 8].
Особливу роль у розвитку фізичної культури на Волині відігравало
відкриття 2 вересня 1910 року Волинського гімнастичного товариства
“Сокіл”. Першочергово рух “Сокіл” виник у Чехії в м. Прага. Обставини
його зародження були пов’язані з боротьбою слов’янських народів, перш
за все чехів, за культурну автономію, а у перспективі – за національну
незалежність. Ідеї “Сокола” дуже швидко розповсюдились в Україні.

Слідом за Житомирським товариством, яке на початку своєї
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роботи нараховувало всього 34 чоловіка, гімнастичні відділення “Сокіл”
були відкриті у 1911 році в селі Квасилові Ровенського повіту, в якому
займалось 42 чоловіка. 11 липня 1911 року газета “Жизнь Вольти” писала:
“По-видимому правление “Сокола” решило энергично заняться своим
делом. Было бы весьма желательно, чтобы лица, явно понимающие всю
важность физического развития нашей дряблой молодежи, пришли бы
обществу на помощь”. Потім гімнастичне товариство “Сокіл” було
утворене у Здолбунові та Ровно. У Житомирі й Луцьку було утворене
“Товариство любителів фізичних вправ”.

Прогресивна громадськість розуміла важливу роль утворення
таких товариств. Вони служили б базою для виробки світогляду,
формування суспільства та пов’язуючих його ланцюгів, у яких знаходили
б вираження також національна єдність і фізична боєздатність.

Ось, що писала “Волынская почта” 12 листопада 1912 року:
“Музикальному вечеру предшествовали гимнастические соколиные
упражнения учениц под руководством господина Фредлиха, своим
прекрасним исполнением гимнастических приемов ученицы вызывали
общее одобрение присутствующих”. Місцем проведення занять
Волинського гімнастичного товариства “Сокіл” служила друга чоловіча
гімназія вулиці Пушкінській. Спеціальним циркуляром Міністерства
народної освіти передбачалось введення в учбових закладах гімнастики
та рухливих ігор. Однак, воно постійно не виконувалось, так як не було
спеціалістів та матеріальної бази. Більшою частиною фізичне виховання
доручалось людям випадковим, які шукали додатковий заробіток і не мали
спеціальної освіти, До викладання залучались офіцери і навіть
унтерофіцери, які мали туманне поняття про методику викладання
фізичного виховання.

Разом з тим у той час працювали й справжні спеціалісти своєї
справи. Ветеран фізкультурного руху в області Сергій Іванович Іванов із
вдячністю згадував цікаві уроки гімнастики у Сарненському залізничному
училищі, в якому вчився до 1917 року. Добру пам’ять залишили про себе
вчителі гімнастики в училищах і гімназіях: І.І. Рябченко з Овруча, X.М.
Борисенко з Базара, К.І. Кравченко з Народич, В.Н. Потапова та
Е.В. Неллінгер з Житомира.

У першій чоловічій гімназії м. Житомира у 1872-73 навчальному
році гімнастика проводилась у першому і третьому класах два рази на
тиждень, у другому, четвертому, п’ятому й шостому – по одному, а у
підготовчому класі – тільки на перерві.

До 1873-74 навчального року на уроках гімнастики займались
вільними вправами й маршируванням (підготовча гімнастика). Потім з
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четвертого класу почали проводити гімнастику на снарядах. Уроки з
гімнастики у шостих – восьмих класах були тільки для бажаючих. У
подальшому, майже всі уроки гімнастики були винесені на велику перерву.

За період від дня заснування гімназії з 1833 року не було
проведено ні одного спортивного заходу. Як правило, гімнастику викладав
вчитель давніх мов, Внаслідок того, що на уроках в основному займались
стройовою підготовкою, то пізніше на допомогу викладачу “давніх мов і
гімнастики” запрошувались молодший унтер-офіцер і барабанщик,

У комерційному училищі К.П. Ремезової працювали два
викладача гімнастики, були гімнастичні снаряди, фізкультурою хлопчики
займались на останньому уроці, а дівчатка з п’ятої години вечора.
Гімнастика проводилась один раз на тиждень. У жіночій гімназії св.
Анастасії приміщень для занять гімнастикою не було, але уроки у 5-6
класах проводились теж один раз на тиждень на відкритих майданчиках.

Разом з тим, сам по собі матеріал гімнастичних вправ з часом
все менше відповідав руховим потребам, які змінювались і були пов’язані
з трудовими процесами та військовою підготовкою. Поряд із зміною темпу
та інтенсивності праці, підвищення фізичних зусиль виникла потреба у
високій точності та спритності, швидкості реакції та змагання. Вимагалось
формування людського тіла, наділеного різноманітними здібностями,
спритного, винахідливого, із швидкими й упевненими рухами.

Застійний порядок гімнастичних вправ, педантичні норми все
менше задовольняли емоційний стан суспільства у дозвіллі та розвагах.
Вони не давали також можливості безпосередньо порівнювати досягнення
у фізичній культурі.

Урбанізація та розвиток безпосередньо вплинули Й на розвиток
фізичної культури, принесли на Волинь зрушення у змісті фізичного
виховання, які виявилися в інтеграції  форм руху,  реформі
професіонального матеріалу і в прилученні до спортивної діяльності
широких кіл. У шкільному фізичному вихованні затвердились спортивні
ігри.

Так, у Маріїнській гімназії, до програми фізичних вправ, введених
з 1911 року, став додаватись “План організації рухливих ігор на свіжому
повітрі”. Літні майданчики пропонувалось використовувати взимку для
влаштування катка. Катання на ковзанах, ігри в хокей і ходьба на лижах
стали поступово доповнювати програму занять з фізичного виховання в
учбових закладах.

Архівні документи та спогади ветеранів спорту свідчать про те,
що перша футбольна команда єврейського клубу любителів футболу
“Маккабі” була організована у 1912 році. Згодом утворилось ще ряд
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футбольних команд, які не мали ні статутів, ні спортивних майданчиків.
Робітнича молодь грала на вулицях та пустирях.

Стефан Володимирович Іваницький, учасник першої
Всеросійської Олімпіади, яка проводилась у 1913 році на приватному
Київському стадіоні “Спортивне поле”, організував у Житомирі перший
гурток легкої атлетики.

Подією став у 1913 році приїзд у наш край відомої льотчиці-
спортсменки Любові Олександрівни Галанчикової. Вона підписала
контракт із цукрозаводчиком Ф.Ф. Терещенко та забов’язалась літати на
апаратах, які будуть представлені фірмою Червонських авіаційних
майстерень.

На Волині рекордсменка світу, яка здійснила безпосадковий політ
Берлін-Парюк, Л.О.Галанчикова літала спочатку на великій машині, потім
і випробувала більш удосконалені моделі. Моноплан з Червоного потрапив
на авіаційну виставку до Києва і отримав високу оцінку спеціалістів.
Завдяки льотчиці-спортсменці Ф.Ф.Терещенко отримав довгоочікувані
замовлення на виготовлення дванадцяти військових літаків.

Таким чином, дослідження регіональної історії спортивного руху
є важливою й актуальною задачею сьогодення. Подальших розробок
потребують дослідження впливу історичної спадщини видатних постатей
спортивного руху на свідомість різних верств населення.
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Анотація. В статті визначено історичний шлях розвитку веслування в
Миколаївській області. Описані деякі досягнення видатних веслярів
Миколаївщини.
Ключові слова. Розвиток веслування, спортивні досягнення
Аннотация. Сергиенко Л.П., Первов Г.А., Лишевская В.М. Из истории развития
гребли на байдарках и каноэ в Николаевской области. В статье определен
исторический путь развития гребли в Николаевской области. Описаны некоторые
достижения выдающихся гребцов Николаевщины.
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of rowing in Mykolayiv region. Some achievements of famous rowers are described in
it.
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Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Історичний шлях розвитку будь-якого виду спорту в окремому
регіоні завжди спонукає місцеві спортивні організації до вивчення шляху,
методів та принципів, якими керувались спортсмени, щоб досягти успіху
на міжнародній арені. Окремі види спорту у своєму становленні та
розвитку мають довгострокові програми [1-3].

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної
роботи Миколаївського гуманітарного інституту Українського державного
морського технічного університету імені адмірала Макарова.

Завдання написання статті – визначити історичний шлях
розвитку греблі на Миколаївщині.

Результати дослідження. В Миколаївській області гребля на
байдарках і каное почала розвиватись з початку 50-х років минулого
століття. Одним із перших спортсменів, який успішно виступав в цьому
виді  спорту,  був А.Суецький.  З 1948 по 1951 роки він ставав
неодноразовим переможцем і призером чемпіонатів України в греблі на
байдарці-одиночці. В 1952 році на першості Радянського Союзу, який
проводився в м. Дніпропетровську, успішно виступали наші земляки в
байдарці-двійці на дистанції 10000 м А. Горбик і Б. Носов (зайняли ІV
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місце).
Одними із перших висококваліфікованих каноїстів можна

назвати братів Едуарда і Анатолія Кушкітів, Н. Стрижова. Тренуватися в
той час каноїстам було важко – не вистачало спеціальних човнів. Тому
спортсмени займались у звичних човнах, які призначались для народної
греблі.

До 1952 року збірна команда Миколаївської області з греблі не
знала собі рівних в республіці. Інколи програвала лише командам міст
Херсона і Києва. В 1956 році на І Спартакіаді України збірна команда
Миколаївської області зайняла ІІІ місце. З успіхом виступав на Спартакіаді
Е. Яциненко, який на дистанції 10000 м виграв у всіх суперників .
Відзначились також інші учасники змагань. Наприклад, Ф. Лихитько в
байдарці-одиночці на дистанції 500 м та Ю. Бородін в каное-одиночці на
дистанції 10000 м зайняли ІІІ місце. Згадаємо також тренерів, які готували
спортсменів на ці змагання: М.Д. Ізраїлов та Л.І. Шерстюк.

В 1954 році тренери збірної команди України звернули увагу
на миколаївського гребця Євгенія Яциненко. Запросили його до збірної
команди республіки. Декілька слів про цього спортсмена. В спорті він
прийшов дуже пізно –в 30 років. Більшість спортсменів в такий вік
закінчують кар’еру, а він тільки взяв весло в руки. І взявся за справу так,
що “зупинити” його не могли ще багато років. Така в нього була натура:
нікому не любив уступати, а тим більше програвати. В 1953 році відбувся
його дебют на всесоюзних змаганнях товариства “Авангард”. Було це в
колишньому Ленінграді. Нікому не відомий спортсмен, навіть не
розрядник, став переможцем. Інколи він із такою старанністю боровся за
перемогу, що не витримували весла або рулі. В спортивній біографії
Євгена Олександровича Яциненко перемоги на республіканських і
всесоюзних змаганнях, він багаторазовий чемпіон України і колишнього
Радянського Союзу, призер чемпіонату Світу і змагань Всесвітніх
фестивалів у Варшаві та Москві, чемпіон Європи, учасник Олімпійських
ігор в Мельбурні (зайняв V місце).

В 60-х роках успішно виступав Анатолій Конівецький. В 1957
році він на першості ЦР ДСТ “Авангард” в байдарці-одиночці і в естафеті
зайняв І місце, на чемпіонаті України зайняв чотири перших місць в
байдарці-одиночці та двійці на дистанціях 500 і 1000 м. На чемпіонаті
колишнього СРСР тричі був призером. В наступному році стає триразовим
чемпіоном України (байдарка-одиночка на дистанціях 500 і 1000 м та
естафетній гонці). В цей період Віктор Ларін стає призером ІІІ і ІV
Спартакіад України. Він один із перших на Миколаївщині одержав звання
“Почесний майстер спорту”. Гребці 60-х років з гордістю згадують той
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час, коли майже всі чемпіони України були гребці з Миколаєва, 6 – 7
спортсменів були в збірній команді України, а 3 – 4 – в збірній команді
колишнього СРСР.

В 70-х роках відзначався на республіканських, всесоюзних та
міжнародних регатах Микола Конніков. Свою першу в житті золоту медаль
він завоював на VІІ Спартакіаді профспілок СРСР в Москві. Через місяць
на чемпіонаті Радянського Союзу двічі завоював звання чемпіона,
виступаючи в байдарці-четвірці та естафеті 4 х 500 м.

Газета “Південна правда” в 1965 році писала “Кращі гонщики
швидкокрилих байдарок країни зібрались на березі живописної
Матвіївської затоки в Києві, щоб вирішити: кому в цьому році носити
почесний титул чемпіона СРСР. Серед них були і посланці міста корабелів,
вихованці спортивних товариств “Буревісник”, “Динамо” і “Авангард”.

На цей раз миколаївські спортсмени виправдали довіру
фізкультурної громадськості міста: п’ять золотих і одна срібна медалі –
хороший трофей.

Хто ж відзначився на чемпіонаті? Першим потрібно назвати
студента педінституту Миколу Коннікова. Для нього 1964 рік –
“урожайний”. Нещодавно він повернувся із Голландії, де “позолотив” свої
весла і ось знову перше місце в гонці на байдарці-двійці, завойоване разом
з В.Вінником на дистанції 500 м. Стартують учасники естафети 4 х 500
м. Бурхливо фінішують першими гребці “Буревісника”. За це золоті медалі
вручаються М. Коннікову, В. Віннику, Ю. Стеценко та А. Трифонову. Тепер
іспит у байдарки-четвірки. На цей раз гребці “Буревісника” приходять
другими. Вони одержують срібні медалі, в їх числі і Микола Конніков”.

До числа ведучих гребців України і колишнього СРСР кінця
70-х і початку 80-х років можна віднести Галину Махней і Ніну Мотову.
Перші  спортивні успіхи до Г. Махней прийшли 1964 році . Під
керівництвом тренера майстра спорту А. Коломійцева Галина стає
чемпіонкою Миколаївської  області та  успішно виступає на
республіканських змаганнях динамівців. Через рік на першості України
виконує норматив майстра спорту і одержує перемогу в змаганнях “Кубка
Великого Дніпра”. В цьому ж сезоні її запрошують до збірної команди
Радянського Союзу і вперше на міжнародних змаганнях у Пскові на
байдарці-одиночці виграє срібну медаль. 1967 рік – Копенгагенська регата.
Миколаївській спортсменці дістається срібна медаль в гонці на важкий
дистанції 5000 м. А згодом в байдарці-четвірці Галина із своїми подругами
по збірній команді виборює бронзову медаль чемпіонату Європи. Цей
значний успіх молодої спортсменки був відзначений високим званням
майстер спорту міжнародного класу.
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В цей же період з успіхом виступає Ніна Мотова майстер спорту
міжнародного класу. Вона стає неодноразовою чемпіонкою України,
семикратним призером чемпіонатів СРСР.

Одним із кращих гребців-байдарочників Миколаївщини в 90-х
роках був Ігор Гайдамака. Який спортивний шлях і досягнення цього
спортсмена? В 14 років він прийшов в секцію гребців до тренера
Олександра Миколайовича Матвеева. На тренуваннях юні гребці не тільки
пізнавали основи гребного спорту, а займались також загальною фізичною
підготовкою, бігали кроси, ходили в цікаві туристичні походи. Батьки Ігоря
хотіли бачити свого сина інженером-будівельником. Інколи не дозволяли
ходити на тренування, особливо коли в щоденнику з’являлись трійки. В
“родинній раді” приймав участь Олександр Миколайович. Він бачив
перспективи у Ігоря і знайшов загальну мову з батьками. Через декілька
років прийшли перші успіхи. Спочатку Ігор переміг на обласних
змаганнях, а потім в складі збірної команди України – на Всесоюзній
Спартакіаді школярів. В 16 років після успішних виступів на всесоюзному
турнірі в Таллінні він був включений до складу юнацької збірної СРСР.
Потім були перемоги на міжнародних регатах в Польщі і Німеччині. В 20
років Ігор стає срібним призером чемпіонату СРСР серед дорослих. Тільки
декілька сотих секунди він програє олімпійському чемпіону Володимиру
Парфеновичу. А в 1981 році у складі четвірки збірної СРСР він стає в
Ноттінгемі чемпіоном світу. На чемпіонаті світу – 82 в Югославії знову
стає золотим призером на байдарці-четвірці. В складі байдарки-четвірки
Ігор шість разів ставав чемпіоном СРСР. Чотири рази був першим на
чемпіонатах України. В 1985 році байдарка-четвірка, в складі якої був
Ігор завоювала срібні медалі на чемпіонаті світу на дистанціях 500 і 1000
м. Гайдамака став другим на Миколаївщині Заслуженим майстром спорту.
Після чемпіонату світу – 95 Ігор закінчив виступати у великому спорті:
став працювати в обласній раді “Динамо”. Він – майор внутрішніх військ.
Як тренер залучається до роботи із збірною юнацькою командою України.

І ще про одну миколаївську спортсменку Олену Бабачек. Коли
Олена навчалась у 5 класі СШ № 35 м. Миколаєва її рідний дядя, відомий
в Миколаєві тренер з каное, В.Б. Іжицький відвів її в ДЮСШ №2 де вона
стала займатись у Володимира Григоровича Дзюби. Тренер дівчини зразу
ж сказав “Хочеш бути чемпіонкою – працюй до сьомого поту”. І ці слова
запам’ятала Олена назавжди. Після закінчення шостого класу стала
навчатись в школі-інтернаті спортивного профілю . Почала вигравати
міські і обласні змагання не тільки серед учасниць свого віку, а і більш
старших дівчат. Через три роки наполегливих змагань Олена здобула
перемогу на Кубку України серед дівчат старшого віку. В одиночці і
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четвірці вона одержує перемогу на першостях Української Ради и
Центральної Ради “Динамо”. В 16 років О. Бабачек виграє першість СРСР
в байдарці-одиночці і одержує золоту медаль. Її включають до збірної
юніорської команди СРСР. В 1991 році на чемпіонаті світу серед юніорів,
який проходив у Відні, байдарка-четвірка, в складі якої була Олена фінішує
першою. В 1992 Олімпійському році наша байдарка-четвірка одержує
перемогу на передолімпійській регаті в Данії, виграє престижні змагання
в Угорщині і Польщі. Відбір в олімпійську збірну команду проходив в
Москві на чемпіонаті СРСР. Байдарка-четвірка, де гребла Олена, займає
друге місце і на Олімпіаду не попадає.

На рубежі ХХІ століття відомими в Миколаєві біли гребці Павел
Затуливітер, Володимир Петрухін, Ігор Распітін, Сергій Іллюшкін, Марія
Ралчева та інші. Високий рівень розвитку греблі (академічної, на
байдарках і каное) спостерігається і в теперішній час на Миколаївщині.

Висновки.
1.Визначено історичний шлях розвитку веслування в

Миколаївський області.
2. Описані деякі досягнення видатних веслярів Миколаївщини.
В подальшому вважаємо доцільним дослідження історії

розвитку інших видів спорту на Миколаївщині.
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ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ВОСТОКА В
СИСТЕМУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

УКРАИНСКИХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Белобров Владимир, Несин Александр,
Перехрест Анатолий, Павлов Арнольд
Донецкий институт внутренних дел

Аннотация. Описаны особенности различных «боевых искусств» Востока,
проведен анализ возможностей их использования в специальной физической
подготовке сотрудников «силовых структур» системы МВД Украины.
Ключевые слова: история, боевые искусства Востока, силовые структуры Украины
Анотація. В.М.Білобров, А.М.Несін, А.М.Перехрест, А.С.Павлов. Історія
впровадження бойових мистецтв Сходу в систему спеціальної фізичної підготовки
українських силових структур. Змальовані особливості різноманітних «бойових
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мистецтв» Сходу, проведено аналіз можливостей їх застосування в спеціальній
фізичній підготовці співробітників «силових структур» системи МВС України.
Ключові слова: історія, бойові мистецтва Сходу, силові структури України
Annotation. V.Belobrov, A.Nesin, A.Perekhrest, A.Pavlov. History of introduction of
battle arts of East in system of special physical preparation of the Ukrainian power
structures.  The features various battle arts of East are described, the analysis of
opportunities of their use in special physical preparation of the employees of «power
structures» of Ukraine is carried out.
Key words: history, battle arts of East, power structures of Ukraine.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В конце 70-х годов прошлого столетия систему специальной
подготовки в силовых структурах и, в первую очередь, Советскую армию,
захлестнул внешне эффектный бум восточных «боевых» искусств, с
чуждой европейцу идеологией, с набором цирковых, демонстрационных
упражнений, с театрализованными шоу, не имеющими ничего общего с
реальной боевой подготовкой.

Некоторые отечественные “оппоненты” Восточных боевых
искусств, имея различные подходы к содержанию и методике подготовки,
смыкались в своих взглядах с восточными системами в главном: в
отрицании (или в принижении) роли соревновательных упражнений в
процессе боевой подготовки (А.А.Кадочников, 1993 [ 1 ], и др.).
Некомпетентность такой позиции, или явный обман по этому поводу,
отмечен в работе М.Колесникова (1994 [2]).

Отказ от соревновательной системы аргументировался ими
девизом: «в бою нет никаких правил». Но практика показывает, что
спарринги без правил превращаются для доверчивых участников в
членовредительство, а опытные спортсмены демонстрируют тщательно
отработанный фарс.

В приказах по МВД, касающихся результатов проверок качества
боевой подготовки, констатировалась слабая специальная физическая
подготовленность сотрудников, что приводило и по-прежнему приводит
к многочисленным ежегодным жертвам при выполнении служебных
обязанностей.

К сожалению, серьезных разработок по «рукопашному бою»,
кикбоксингу, кроме А.Иванова (1995 [3]), таэквондо, савату, таиландскому
боксу (Таиландский бокс, 1992), каратэ-до (Н. Вовк, 1991 [4]) было
недостаточно. Да и к настоящему времени вся эта литература «по-
настоящему» еще не востребована силовыми структурами.

В системе МВД соревнования по ударным единоборствам -
редкость. Они имеют место благодаря личным пристрастиям какого-либо
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командира или ответственного за специальную подготовку. В одних
случаях проводятся соревнования по борьбе самбо, в других - по дзюдо,
и крайне редко - по ударным видам. Разнобой видов ударных единоборств,
по которым проводятся соревнования в органах МВД, приводит к выводу
о том, что необходимо проанализировать историю становления боевых
искусств и единоборств в аспекте их направленности для решения задач
силовыми структурами государства.

Работа выполнена согласно плана НИР Донецкого института
внутренних дел.

Формулирование целей статьи.  По нашему мнению,
представляется целесообразным и даже перспективным использование
опыта боевых искусств Востока как одного из средств специальной
физической подготовки в силовых структурах МВД Украины.

Результаты работы. Боевые искусства Востока ведут свое
начало от тибетских монастырей из Индии. Надо признать, что основанная
там система нападений и защиты, система психологической подготовки
позволяла укреплять здоровье монахов, вооружала их средствами защиты,
необходимыми в их жизни, полной приключений и в странствиях. В
значительной степени эта система, наполненная многочисленными
нестандартными физическими и психологическими упражнениями, была
направлена на утоление избыточной энергии, которая всегда была
острейшей проблемой в коллективах одного пола (А.А. Долин, Г.П.Попов,
1990 [ 5 ]; Азбука каратэ, 1990 [ 6 ]).

В Китае эта система трансформировалась, усовершенствовалась
и разветвилась под общим названием «ушу». И Японские самураи и
государственные структуры, аккумулировав пришедшие из Китая
искусства, стали систематизировать их и приводить в порядок.

Япония явилась родиной традиционной национальной борьбы
гигантов - «сумо», национального фехтования на двуручных мечах «кэн-
до» (И.Масатоши, С.П.Драккер, 1993 [ 7 ] и др.).

Набор атакующих и защитных действий с использованием
ударов, бросков, надавливаний, удушений, перегибов суставов, завезен
из Индии и Китая под наименованием «джиу-джитсу» (Джиу-джитсу,
1970 [ 8 ]).

В последующем, на смену «джиу-джитсу» в Японии приходит
дзю-до, но этот вид, так же, как и у нас в 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого
столетия, не рекламировался. Хотя надо признать, что техника дзюдо,
как и техника других видов спорта, это - рациональные движения,
подчиненные законам физики, биомеханики, и т.д. Дзюдо в своей основе
предполагает захват за одежду и все способы выведения из равновесия,
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связанные с ним.
Кстати, специальные приемы «задержания», которым сейчас

обучаются курсанты вузов МВД, взяты в основе с техники дзюдо, джиу-
джитсу (скручивание кисти наружу, во внутрь, рычаг локтя через
предплечье, и др.). Кстати, в полиции Японии практикуется более жесткое
«дзюдо» с элементами ударной техники.

Дзюдо возникло на базе борьбы «дзю-дзюцу», которая в свою
очередь уходит корнями в 15 век в китайскую борьбу Кумиуту, что
означает в переводе «голыми руками».

То же можно сказать и о «каратэ-до». Литература по «каратэ»
представляет весь комплекс ударов и приемов защиты. Но «каратэ-до»
состоит из 2-х разделов: спортивного и специального. В Корее «каратэ-
до» трансформировалось в своё время в «та-эквондо» и «тхэквондо».

Судя по литературе по «тхэквондо», большую часть учебного
времени там занимают формализованные упражнения (К.Гил, Ч.Хван,
1993 [9]), с доминированием работы ногами, что в условиях нашей
практической службы нереально. В Индокитае культивировался
таиландский бокс, и индокитайская полиция предпочитала обучать своих
сотрудников именно этому ударному единоборству, а из борьбы они
культивировали дзюдо.

В связи с господством на Востоке буддизма и, в частности, дзен-
буддизма (А.А.Долин, Г.П.Попов, 1990 [ 5 ]; А.Травников, 1990 [ 10 ],
считающего одним из путей спасения - физическое совершенство, все
системы боевых искусств «проповедуют» вторичность собственных
действий,  а  система  «айкидо» является «вершиной принципа
уравновешивания ненависти противника своим миролюбием и создания
гармонии, равновесия, которые погасят ненависть» (С.А.Гвоздев, 1995 [
11 ]; Р.Бранд,1996 [ 12 ]).

Все приемы (упражнения) «айкидо» носят характер условного
взаимодействия. В этом плане айкидо является системой, наиболее
близкой легендарным стилям «Русского рукопашного боя».

Указанные единоборства составляют только 10% от общего числа
боевых искусств . В число видов боевых искусств не включены
многочисленные стили. Так, в ушу насчитывается более 80 стилей, а в
каратэ - 72 наиболее известных стиля, которые рождались в результате
претенциозности тренеров-»мессий».

Постепенно прослеживается тенденция в стремлении Запада к
превращению боевых искусств Востока в систему единоборств
(появление официального «фулл-контакта каратэ-до» в США, развитие
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«Сэньэ» в странах СНГ, появление кикбоксинга.
Необходимо отметить попытки некоторых тренеров выдавать под

именем традиций «дзюдо» необозримый набор восточных «цирковых
приёмов» с обещающим названием «УНИБОС» (А.И.Медведев, 1992,
1993 [13]). Но стабильно овладеть всеми приемами невозможно, и
поэтому система «УНИБОС», на наш взгляд, неперспективна.

Следует признать, что единоборства как система боевой
подготовки стали использоваться на Западе давно. Все дошедшие до нас
памятники древнего прошлого, начиная с древнего Египта и Вавилона,
свидетельствуют о том, что приемы борьбы использовались для
подготовки армии (Л. Кун, 1982 [14]; Спортивная борьба, 1968, 1978
[15,16]).

В Античном мире, Греции и Риме система подготовки вышла на
такой высокий уровень, что проявилась в Олимпийских играх. В Древней
Греции были известны два вида физических упражнений: палестрика и
орхестрика. В палестрику включался рукопашный бой - пан-кратион
(сочетание кулачного боя с борьбой). В панкратионе разрешался любой
удар, захват, пинки ногами, болевые приемы. Это свидетельствует о том,
что подготовка преследовала одну цель - победить противника любым
способом. Эта особенность Западных подходов к боевой подготовке -
бескомпромисность и отсутствие каких-либо условностей - сохранилась
и по сей день.

Описания действий прежних борцов свидетельствуют о том, что
уже в то время существовала огромная армия для поддержания порядка
в колониях, провинциях и для захвата новых колоний. Одним из видов
боевой подготовки была борьба и кулачный бой. Кроме того, что борьба
культивировалась в армии, для привлечения к занятиям ею и для
удовлетворения требований толпы использовалась борьба гладиаторская,
включавшая в себя все виды рукопашного боя с использованием всех
видов оружия и, как правило, с неравноценной степенью вооруженности
противников.

Реверансы в пользу Восточных этических норм в виде правил
боя по программе «семи-контакта», «лайт-контакта» имеют место только
для начинающих бойцов. Основой являются программы «фулл-контакта»
и «фристайл». Сольные композиции являются, очевидно, завлекающим
маневром для постепенного втягивания молодежи в секции с целью
решения финансовых проблем.

Западные системы отличаются от Восточных систем единоборств
большей жестокостью, большей бескомпромиссностью, большей
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активностью и отсутствием идеи «вторичности собственных действий».
Раньше в СССР и сейчас в Украине культивируются многие

перечисленные виды единоборств. В МВД большей частью используется
специальный раздел «Самозащита» и спортивный раздел самбо. Имеют
место соревнования по дзюдо. Менее распространены ударные
единоборства, в то время как расширение «амплуа» в некоторых
формированиях МВД, наличие подразделений, выполняющих активные
функции, требующие скоротечных действий, должны стимулировать к
поощрению развития ударных единоборств («руконожных»), не умаляя
значения спортивного самбо и дзюдо. Кстати, если скрупулезно
проанализировать степень использования самбо и дзюдо в реальной
практике,  то выходит,  что борьба  дзюдо с ее правилами,
ограничивающими удержания, исключающими длительно проводимые
болевые приемы на ноги, со свободной вариативностью захватов, является
более прикладной, чем самбо.

Перспективы дальнейших исследований. Можно надеяться,
что в ближайшие года усилиями украинских тренеров, работающих в
системе вузов МВД, будут внедрены многие положительные моменты из
Восточных боевых искусств  в реальную практику специальной
физической подготовки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИЙ
ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ

(на прикладі участі в Іграх ХХV Олімпіади 1992 року)
Зайдовий Юрій

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті проаналізовано особливості допуску й участі українських
спортсменів у Іграх ХХV Олімпіади.
Ключові слова: Ігри Олімпіад, Міжнародний олімпійський комітет, Національний
олімпійський комітет, українські спортсмени, медалі, допуск.
Аннотация. В статье проанализированы особенности допуска и участия украинских
спортсменов в Играх ХХV Олимпиады.
Ключевые слова: Игры Олимпиад, Международный олимпийский комитет,
Национальный олимпийский комитет, украинские спортсмены, медали, допуск.
Annotation. Zajdowyi Yu. Ukrainian sportsmen’s features of the admission and
participation in Games ХХV of Olympiad. Ukrainian sportsmen’s features of the
admission and participation in Games ХХV of Olympiad are analysed in clause.
Key words: Games of Olympiads, International Olympic Committee, National Olympic
Committee, Ukrainian sportsmen, medals, admission.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Національний олімпійський комітет (НОК) України було
утворено 22 грудня 1990 року як результат довготривалого процесу,
спрямованого на досягнення самостійності українського спорту.

Одним  із  головних завдань діяльності  Національного
олімпійського комітету є делегування спортсменів своєї країни для участі
в Олімпійських іграх. В Україні на початку 90-х років вирішення цього
завдання набуло важливого значення і було своєрідним проявом
національної ідеї у галузі спорту. На той час самостійна участь команди
України в Олімпійських іграх завершувала б понад півстолітню боротьбу
за незалежність українського спорту й була б гідною презентацією молодої
української держави у світі. Тому чималих зусиль було докладено до
організації та забезпечення самостійної участі команди України в Іграх
ХХV Олімпіади у Барселоні.

Водночас Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) виніс
рішення про участь українських спортсменів у цих Іграх у складі
“Об’єднаної команди країн СНД та Грузії”, що викликало певний резонанс
серед фахівців та широкого загалу. Така ухвала МОК на початку 1992
року активно обговорювалася на шпальтах періодичних видань в Україні
та в українській діаспорі. Однак під час аналізу бібліотечних фондів нами
не виявлено спроб узагальнюючого наукового аналізу щодо цієї
проблематики. Чимало суперечок виникало і через принципи формування
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команди на Ігри ХХV Олімпіади.
Таким чином, метою нашого дослідження було з’ясувати

специфіку входження України в міжнародний олімпійський рух на
прикладі допуску та участі українських спортсменів у Іграх ХХV
Олімпіади у 1992 році.

Організація та методи дослідження. Наше дослідження носить
теоретико-аналітичний характер. Джерельною базою для досліджень
слугували фонди наукових бібліотек України, архівні матеріали НОК
України, бесіди з лідерами та оргвнізаторами олімпійського руху України.
Нами було також проаналізовано матеріали окремих періодичних видань
України, офіційні документи НОК України, листування між керівниками
НОК України та МОК, видання української діаспори тощо.

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Результати дослідження.
20 вересня 1991 року на другій сесії Генеральної асамблеї НОК

України було вирішено “підтвердити участь в Олімпійських іграх 1992
року по заявці Олімпійського комітету СРСР у складі та формі
олімпійських збірних команд СРСР з використанням української
національної символіки. Звернутись з такою пропозицією в Олімпійський
комітет СРСР” [5].

Після цієї сесії, у зв’язку з проголошенням Акту незалежності
України активізувалась робота спрямована на визнання НОК МОК.
Необхідні для цього документи було відправлено в МОК [2].

Зауважимо, що 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський
референдум, на якому понад 90 відсотків населення України висловилося
за незалежність української держави. В грудні цього ж року Борзов
написав у МОК листа з проханням допустити окрему команду України
на Ігри 1992 року. В листі він зазначив, що самостійна участь необхідна
молодій українській державі та запропонував МОКу зробити виняток і
дозволити, щоб у індивідуальних видах спорту українці виступали
самостійною командою, а у командних видах - об’єднаною, разом з
представниками інших республік колишнього СРСР. Однак, у листі-
відповіді Х.А. Самаранч відмовив, зазначивши, що такі рішення не є
практикою МОК.

В кінці 1991 – на початку 1992 року активно обговорювалась
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можливість самостійної участі в Олімпійських іграх спортсменів держав,
що утворилися після розпаду СРСР. Перед усіма колишніми радянськими
республіками постали схожі завдання. Для вирішення питань, пов’язаних
з участю в олімпійському русі та вироблення спільної стратегії на початку
січня 1992 року у Москві зібралися керівники олімпійських комітетів
Білорусі, Вірменії,  Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської
Федерації, Узбекистану, України, та представник олімпійського руху
Азербайджану. Підсумком цієї зустрічі стало створення координаційного
органу –  Ради президентів національних олімпійських комітетів,
завданнями діяльності якої було сприяння якнайшвидшому визнанню
МОКом новоутворених олімпійських комітетів та формування команди
на Олімпійські ігри. Головою Ради президентів було обрано віце-
президента МОК та голову Олімпійського комітету (ОК) СРСР
В.Г. Смірнова. Радою президентів НОК було надіслано листа у МОК з
проханням про визнання НОК колишніх республік СРСР та пропозиціями
порядку виступу команди колишнього СРСР на  XVI зимових
Олімпійських іграх в Альбервілі.

Зазначимо, що 11 українських спортсменів у складі Об’єднаної
команди прийняли участь у XVI зимових Олімпійських іграх в Альбервілі
(Франція).

НОК не полишав спроб домогтися права самостійної участі
спортсменів України в Іграх у Барселоні. Президентом НОК України це
питання було порушено в листі до віце-президента МОК В. Смірнова. В
листі В.П. Борзов, посилаючись на підтримку Президента України
Л.М. Кравчука, відстоює позицію самостійної участі українських
спортсменів в індивідуальних видах і колективної у командних змаганнях.

Питання порядку участі спортсменів республік колишнього
Радянського Союзу в Іграх ХХV Олімпіади розглядалось Виконкомом
МОК на засіданні у м. Куршелі (Франція) 1–3 лютого 1992 року. Було
прийняте рушення про участь спортсменів з дванадцяти колишніх
радянських республік у складі Об’єднаної команди країн СНД та Грузії.
Також МОК нагадав, що, згідно з Правилом 61 Олімпійської хартії, будь-
які прояви політичної або расистської пропаганди на олімпійських аренах
забороняються. Нашу думку, це рішення МОК не слід трактувати
однозначно.

Зауважимо, що хоча НОК України було створено 22 грудня 1990
року практична діяльність з визнання його МОК стала можливою лише
після проголошення Акту незалежності України й розпаду Радянського
Союзу, в кінці 1991 року, за півроку до початку Ігор ХХV Олімпіади. За
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Олімпійською хартією запрошення на Олімпійські ігри відсилається у
НОКи за один рік до початку Ігор [4]. Тому офіційно у Барселону було
запрошено ОК СРСР. Зазначимо, що на початок 1992 року більшість
ліцензій на олімпійські змагання були розіграні. У випадку участі
самостійних команд колишніх республік СРСР у Іграх виникала
необхідність зміни усієї літератури і документації підготовленої до
змагань, зросла б кількість акредитованих атлетів й офіційних осіб.
Надзвичайно складно було б забезпечити самостійну участь спортсменів
з колишнього СРСР в індивідуальних видах і колективну в командних
змаганнях. За традицією МОК перш ніж визнати якийсь НОК вивчає його
діяльність протягом року [3].

Політичні процеси, які відбуваються в світі впливають і на
олімпійський спорт. На Сесії у Мельбурні в 1956 році тодішній президент
МОК Ейвері Брендедж за підтримки делегатів Англії, США, Бельгії,
Швейцарії, Бразилії, Греції, Нігерії, Австралії, Італії зробив офіційну заяву,
що УРСР як член Організації Об’єднаних Націй має повне право брати
самостійну участь в Олімпійських іграх. В середині 50-х років на початку
“холодної війни” між СРСР і США  це було швидше політичне рішення,
спрямоване на послаблення позицій Радянського Союзу. На початку 90-х
років Хуан Антоніо Самаранч, колишній посол Іспанії у СРСР і президент
МОК, займав стриману позицію й, на нашу думку, вичікував, чим
закінчиться “парад суверенітетів” на території колишнього Радянського
Союзу, не поспішаючи з визнанням  новоутворених НОКів .
Небезпідставними були й побоювання МОК, що колишні радянські
республіки у випадку їх самостійної участі в Іграх 1992 року використають
їх для  політичної демонстрації власної незалежності.

Однією з причин рішення МОК не допустити самостійного
виступу команд незалежних країн, що входили до складу Радянського
Союзу на Іграх у Барселоні вважаємо побоювання втратити увагу глядачів
і телекомпаній внаслідок припинення протистояння спортсменів СРСР і
США.

Зазначимо, що 9 березня 1992 року Виконком МОК визнав НОК
України, надавши йому статус тимчасового члена.

Отже, виконуючи рішення МОК в Україні розпочалася підготовка
до участі в Іграх ХХV Олімпіади. Це процес проходив у складних
економічних умовах. Надзвичайно складним виявилося питання
формування Об’єднаної команди країн СНД та Грузії. Формально для
вирішення цього завдання було створено Міждержавну спортивну раду,
однак фактично більшість керівних важелів залишилися у Російській
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Федерації – правонаступниці СРСР.
Ігри ХХV Олімпіади розпочались 25 липня 1992 року. У них в

складі Об’єднаної команди країн СНД та Грузії взяли участь 80
українських спортсменів, які змагались у 23 видах спорту. 29 липня 1992
року, першим серед українських спортсменів, борець греко-римського
стилю Олег Кучеренко виборов звання олімпійського чемпіона. Під час
його нагородження вперше пролунав гімн України і було піднято синьо-
жовтий прапор. На цих Іграх українськими спортсменами було здобуто:
у особистій першості 4 золоті, 12 срібних, 4 бронзові медалі; у складі
команд – 13 золотих, 2 срібні,  5 бронзових медалей [1].

Загалом, аналізуючи специфіку допуску та участі спортсменів
України в Іграх ХХV Олімпіади зазначимо, що вона обумовлена
комплексним впливом організаційних, політичних, економічних чинників.
Вважаємо доцільними подальші дослідження у цьому напрямку.
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року,  як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3
даної постанови.

mailto:pedagogy@ic.kharkov.ua
mailto:pedagogy@mail.ru
mailto:pedagogy@yandex.ru
http://www.pedagogy.narod.ru
http://www.nbuv.gov.ua/eb/khhp
http://www.nbuv.gov.ua/)
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