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';1;, 
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виховання' спортивного тренування, ф|зинно{ реаб1л|таш|!'
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ап6 Аззеззупеп{3, Рго3гезз !п Ра[п Резеагсй ап41,[апа3е/пеп|'' 1: 189-404 Б4!се4 0у }. Бо!т[е, Р.

[1апззотэ, атт4 (). !,1у'с1Б!оуп, !А5Р Ргезз, 5еа[!!е'

2. [гасэу'Ё' ш. 7. [19в2} "Р[э}о|о31о сэоту[е*а уу- 2агу5!е''

3. 5сйпз!ёт'Р.Р. ! 7Аетуз, с. [19в3} "!]цгпап Рйуз[о!о4у''-{отп2

тнв сомРАк!5ош ов'5шРвкг1с!А! 5в}{$Ат1ош ввт\шв'вп тнв мА3$вшк$ Апп
Рв}1$ош5 \мно оо пот мАкв ]!1А55Асв

шА!пвмАк Ашок2в.'вш5к_{, кк2у$7тог кА5 5о!1к, к&у 5т\',шА ковк-мко7,
томА52 нА[$к], А1^.[втА том1}1о

Р е р аг !тп еп [ о{ Рйу з ! о [ [з ет ару, А с аёегпу о| Р Ау з ! с а! Ё 4н с а1[ о п !п Р т' о с ан
?1те ршщозе ог]ь;з згш6у :паз !}:е езт1п-:ас|оп о[зшретйс{а1 зепза1!о:т ]п гпаззецтз ап6 регзопз :м}то

0о по| гпа}<е гпазза9е. 1Бе ац1Богз 'цпап{е6 1о ез||:па{е {}те |п0шепсе о| гпавза9е |га|п|п8 оп

зшрегйс!а1 зет.твас|ой. 1}е ез1|гпа!|оп о[ зшрегйс1а| зепза{1оп оп |1те 1п6ех йп9ег бу гпеапз о{ '1'!'Р'
оомБ5 туаз 6опе оп 20 :таззешгз ап6 20 ретзопз цг[то 6о по1 гпа1се |па$5а8е. "[}:е гезш1св о[ зЁш6у

в}:оууе6 апу 61[[егепсез Бс[туееп бо(1т 8тошрз ап0 Бебмееп ттс:-т ап6 \уо1пеп' 1|&е:м|зе апу

согге1а1!оп Бе{туееп а9е, ргас1|сс ап6 гезш1{з о{ 1}те {ев|'

поР1внянн'1 поввРхнвв0] чутливост! у ]\{АсАх(ист1в тА ос1Б' як1 нв
зАймА|оться мАсА}1(вм

€тверА>кусться, що !{а основ! проведеник досл|д>кень |]е пом!чегто статистично-

|стотно[ р1зниц] в поверх}1евому нутт! г+а к!нчгтках вказ!вного пацьця птрофес1йних маса:кист{в

{ звичаййих лтодей, як| г:е займаються масажем. [1оверхневе с !ндив!дуа1ьно}о рисо}о, яка с

характерно}о для певтто| особи.

€дн{сть оРгАн[зАц1йних 3АсАд {тРоФвс}йно[ тА Ф1зит{но1 п{дготовки
по}( в,)кних о с вРвдк1в льв|вщини (|стоРичний Аспвкт)

юРй Ан'го1шк1в

!! ь в [в с ь к е п о }|с е}юн о - п а е х н !' цг: е уч [[л цще А4Б € ! кр а1'нш

|1роптпохсе;кна безпека € ва}(ливим аспектопт в д|яльност! профес|йних утворень |

щ'*'^д""',:х об'сднань. } процес1 вивчен}{я 1стор|! профео!йних { добров|льц:их пожежних

6'р*у"',, _[ьв{влцини, було зроблено припущення, що з}{ачне м!сце у |х д|яльност1 пос|дала

ф|зинна п1дготовка.
йетого досл|джеглня стало вивчення орган!заш|йних засад профес1йно| та ф|зинно|

п!дготовки по}(е)кник]в.[{ьв1вщини у друг!й половин| х|х - на початку {{ ст'

!ля вир!гшення досл!дницьких завда}{ь було застосовано методи анал|зу та синтезу ;
!сторинно1 |нфорь*агт1|' за[учено в коло досл!джет;гтя матер{али тогочасно1 пер1одттки, арх1вн1 1!

,*"'"ъ|:]р''"; 
матер1али св|днать про те пергп! кроки утворення спец|атьттого корпусу

пожежник1в /[ьвова у 40-х роках {1!, ст' супровод)1(увалось розум1нт*ям, що "належне

виконання рятува;]ьних обов'язк!в вимагш1о ф!зинного загартування пох(е)кник|в'' [1].

|1оэке>кний корпуо було створено 1 пл!дно прац}овав на л|кв!дац|{ м|ських пожеж, його

дйльн!сть знаходилась в пол! зору ме11|канц!в м|ста, як1 розупл|ли ва:клив1сть подальшого

вдоскона_']ен}у! по)ке}(ництва. €в1дченням цьо1'о с пропозиц|] одного !з унасник1в конкурсу

на посаду 1нспектора пожех<гтик|в А. Ро>кновського' який зокрема' ввах(,, """'б*|д""м
орган!зувати 1пколу д.]1я навчання пожежник|в г1мнастики'' [4].

|1очтанагочла з 1366 року обов'язки 1-{ачш1ьн1{ка корпусу льв1вських пожежник!Ё

в!1конував поручник |!. |1раун. Б!н вбол!вав за ф|зинну п!дготовку особового складу корпусу

| ,,наго.;:оц|ував на ,"'б*{дЁо.т| випробу,*,,'.' терм!ну для кандидат1в в корпус, п1д вас

як0го було можназ'ясуБати' зокрема' !} ф1зинн1 зд|бност|'' [3]'

Розд]л 2. Ф1з},1ч}]в в|4ховАн''ш1 Р1зних гРу1-1 нАсвлвння
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}]''*',"' 1868

!льну поже:кну

)вки ч.||е!11в.

€аме тод!, коли мш1о м!сце }{егатр1вне ставлення владних'стр:ж::*;::жтЁ-"

Розд1л 2. Ф1зичнв виховА}1гш Р1зн|'1х гРуп нАсЁлвн}#]

року на п|дстав| €татуту товариства "€ок1л'' було сформова11о

.;;;;*' у л,'''1, яка отрим&ца назву добров1льного товариства

ж;"# ;ж'цЁ"" ; й;;' ;; 
9 у*, ^' 

* 
9' 

* их п о я(е ж н 
'^-р_у 

* , , * 
' 

, и х то в ар и ст в | 1 ]'

}{а плпац ьт.* , *. 
' ' 

]'у 
^'}у 

"'*','' 1 6 1 с 
^с^{лч 

ен н я' 
"-:т':1 :.:::: -*:*:#"""::х ;ж:}' на п]па-чь'1ах ч.1!.',|!!|! 

о 5 пожежних ф!л|й укра?нського
*авколо пожеж}1о_рухаг{кових товариств: у 1907 роц1 д1ял(

й, 'р'"'" ^ 
" с 

' 
*; ,'','" ; ;;0 ; ; ; - ; ! > цэ" 

']оч^"] : 
;: 

: :-:.:::::} : ";ж }: ];.?,]3]#]]]#;

$ддерела пропага}!ди та рев0)1}0ц1у![1ш| }1 
!мого )к1{ття, ф|зинно! та по:ке:кно]

;;__-' } й'у,.',| с!льсько[ п*олод1 до ттац{от+ально св1до

!.д1дготовки значну роль в|д!грш1о пох(ежно-руха}1кове товариотво "€!ч'''
,]'^с1цностей. йох<на констатувати

}:,.."'"Ён'Ё :#;,;ъ ;;; .:!-ы :|::ч::ж 
в |д пт | нн осте й й ох< н а констату вати

{,н{шежн} увагу до ф!зинного ви!шк0л, -*"-'"], ч"?,.]т"-т;''.:"#;:;"#"ж+:#ж ;;6{,н{шежн} увагу до ф|зично] 0 ви!'ц^(]]!у о 9у91\ ^л!нувалось 909
1'€[[}1[й правл1ння.б'|',, - Батька'' у }|ьвов1. в |913 рош| } [аттичигт-г на

' пожежг{о-рухан1(ов}1х товариств [1]'.
,' Баступн! ета11и д1яльност: . 

по)кекн}1х товариств характеризуються розвитком

.активного навчання похсежн1й справ!' |1оэкежним т:росв!тництвоьт були охоплен1 ме!шканц:

'м|ст, селяни, в;йськов{' унн| лшк|л та^;;;;;' у]:ч:^:::'"":'::т"',1'"1т#'##';1,":м}с1'' с€,1яни' ]'1и 
{ке виз1{ало за пощ!бне внести до навчсш1ьних план1в у

:, п!дтриптувало ]у11н!стерство осв|ти' т" :"::'-:::_':.-'- :: ) по)ке}(}1ицтва у
..шко.т:ахе,1еп,1е}!т!1поже>кно1справи.1ак|загпятгя}1авпроводити1нструктор

присутност| вчителя г1мнастики [3]'

[1рофес!йн! ттощеби поже)кн.ик1" у ф|т"1]т-1.1:':::-"ст| п1дтверд)ку}оть нотатки про

стан по;ке>|с"'.' ^'р"'й.у_л],'', 
[1] ле_с |пфорт"тац|я про спец|ально спор:1жений в ньому

г|мнастичнгтй зал. А прихильн1сть по)1(е'.,й.1" не т1льки до ф1зинних' а ! * чу:::}
тренувань п1дз'верА>кус факт утвсрення пер1шого в €вроп! 1шахового клубу поже)кн}1к1в' якии

дв!чй здобу'.' 'й'у, 
"йайстер }|ьвова''[1]' 

'пт'.тРп 
,,[1уг',_ яке

)/20-хрокаху}1ьвов|у'*'р*.',-ярухаг{коветоварист*.|]1..;,::'',*'*усво1и
д1яльност| посднало "сторо)ку '."е,у'; 

1 ф!зинний виштк|'ц '[рукований орган товариства

газета "Б1ст] з луга" в одно|у1у тз но;ттер|в заз1{ачш1а мету орган]зац|я' яку можг1а коротко

сформу:ттов^', ',*,'.;уй; йь*ад|, ф1з;аиний розвитот:' '',|'^' 
вм|нгхя постояти за нац11о

[2].1овариство було йе од'т|сто поже}(!{о-руханково1о !нституш1сю' 1]е товариство |з його

2о\



1.

2.

3.

4.

5.

йолода спортивна наука 9кра|нн

ф!л|ями було також неприйнятне по-цьськ1й влад!' !1-{об зберегти мережу товариств у 1932

роц; було прийнято ухвалу про увац т{льки спортивниш{ 3аняттям серед населення. з |932

року льв'вське восводство п|дпорядкувало соб| по)кежну справу' а "}1уг'' став називат|1ся

"р1лханково-спортивним товариством''[ 1 ].
|{роведений !сторинний анал|з п|дтвердхсус г|потезу про важливу роль ф1зинно|

п|дготовки у .т|яльпост! пожежних товариств .]1ьв!вщини' сдн!сть тх оргат':!зац|йних засад

наприк!т;т1!х}х - початку !,[ стол!ггя.

л[тБРАтуРА
[1оттовцч €' [оэюеэюна охорона "\ьв!вн1шт+ш: (|772-1919). - "г[ьв1в: €в!п, ]999, 25б с.

Б1стп1 з 7уеу, ]92&. }{{овтпе::ь. - €.] ].

,\ерэюавнтсй арх1в 7ьв!всько|'областп!, ф. 1, оп. }, спр.2102' арк. 27-27а.

"\ьв!вська [{аукова 6!6л!оупека !м.Б.€тпефанцка [1ац!оназьно|' Акаёелц1|' г;оук !кра|'ни' Б1ёё1л

Р),котттас!в' ф. "\. Райса, р-с 24, арк. 25.

Ргэц!ас1роэагп!сэу.1888. ,&г. 12. 5. ]25.

тнв (]н!ту ор'тнв Ркорв55!ошА[ Апо Рну51сА|- ткА}ш1ш6 оксАн!2Ат1оп
Рк!пс|Р|,в5 !ш Р1к-вг|снт1ш6 св'шткп5 !н |-у1у квс|оп (н|5ток]сА! А$Р[ст)

ушк1Ашто5нк]у
А[[п!з[ц о| [гт{егтэа| Аф[гз о-{ (./Ёга1пе!,т!т Р!ге$9/а[[п7 7ес|эп!са| 5сйоо|

Ё!з1ог1са1 а5ресс о[ р1туз|са1 1га|п|п9 ог3ап!аа{|оп рг|пс1р1ез |п бгей3}:с!11в сеп|е5 |п !у1.г
те9{оп |аз бее:-: апа1уве0.

споРтивнА ходьБА як 3Ас!Б Ф1зичного виховАнн'! пшшР!цоклАс!1ик|в

михАйло БоРвйко
7ерноп!льськшй ёерэюавтсцй пеёаеое!.чтсцй ун!верст+тпетп !лсесу! Б.1-науптока

Белике оздоровче значе}{ня ма}оть заня'1тя' с!трямован| на розвиток вищ}1ва_,]ост1. !ля
!1 розвтттку можна використовувати р|зноман1тн| ф1зинн1 вправи' виконан]]я яких забезпечить

щива.]]е п!двищення функц|онально| активност1 м'язово|, серцево-судинтто[ 1 дртхально]
систем [1,2, 3]. |]!;цбира:очи засобга рухово? активност! для рн|в пер1ших клас|в, як! були б
найб1льтш ефек'гив::ишт!!' ми зуг1и}]и.!1ись на таких вправах як ходьба, б|г та !гри. Б силу свос!
емог1|т!ност! |щи п{ак)ть перевагу перед цик_л:!нними в]1равами' проте ма}оть ! суттсвий
недол1к. |1|д час |гор вах<ко дозувати наванта}ке}{ня для кожного уння, особливо в пер!шому
клас!, коли [{о)к.,;ивост| унн1в ще достатньо }!е вивчен1 вчителем'

|{!д час в}.|конання таких цикл1чних в!1рав' як ходьба | б1г, до роботи за.]]уча}оться
май:ке вс! м'яз}{, активг{о працго}оть пров!дгт1 функц!она;тьг:! срлстеми орган|зь*у [4]' Ёа
в|дм|т*у в!д 1гор, викона}{!{я вправ цикл|,лного характеру дае мо>клив]сть дозувати
наванта';{ення в!дпов|.'1но до оперативного ф!зинного стану унн!в.

Ёайпрост|гшим' а от)ке, | досцпг:ттм, засобом розвитку витрива]]ост! с ходьба, але, як
все ]1росте 1 доступне, ходьба, на думку багатьох автор|в, як вказу€ \{.й."||йт-гешь [2], с
недостатньо ефекттавно[о вправою.

Бодночас рац1оттапьна ходьба сприяс форптувангт}о правильно1 постави' оптим!ш!ьному
розта11]уванню ! д1яльнос'г1 вну'щ!тшн!х орган1в. [!|д нас ходьби тулуб повинен б1ти прямим,
плен! розправлен!' жгтв|т п!дтягну'гий. Б!доми!1 писььпенник ! л|кар Б!кеттт!й Бересасв л\4сав;
"[!-г:о д]с гта дуп!у, як | дугла на т]ло. -{кщо булеш.т ходити прямо, то ] поник.']а ду|{|а
випрямиться''. |11д .:ас ходьб:т вс|ьц класом в 5,нн|в виховусться орган1зован|сть, вм|ння
ор|снтува'гись в р!зних сицгац!ях на м!стгевост!, вихову€тъся злагодх<ен1сть рух!в, почергово
напружуються ! розслаблгототься м'язи, що дозволя с чъавалий час вико}{увати роботу.

|1роте в1дсутн|сть технолог!| навчання обме:куе ту{ожливост| гширокого використання
ст':ортивгто{ ходьби, як 1 ле;-коатлетичн|1х вправ заг:|чом в процес! ф1зинглого в|1ховання
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