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ЙОСИП ГЕОРГІЙОВИЧ ФАЛЕС 
До 80-річчя від дня народження

Йосип Георгійович Фалес народився 12 червня 
1938 р. в м. Свалява (нині Закарпатської області). 
Закінчив Свалявську семирічну школу (1946-1953), 
Свалявську середню школу №1 (1953-1956),
Львівське державне технічне училищу (1956-1958), 
Львівський державний інститут фізичної культури 
(1959-1963), Львівський державний університет 
імені Івана Франка (заочно) зі спеціальності 
«Журналіст» (1964-1968). Професійна діяльність 
Й.Г. Фалеса була різнобічною: у 1967-1969 рр. він 
працював викладачем кафедри фізичного виховання 
Львівського державного університету імені Івана 
Франка. В 1970-1973 рр. -  головний тренер збірної 
команди з футболу Центральної групи військ в ЧССР 
(команда посіла 3 місце на першості Збройних сил 
СРСР у 1971 р. у Тбілісі).

У 1973-1976 рр. був викладачем, старшим викладачем кафедри спортивних і 
- тлнвих ігор, у 1976-1981 рр. -  завідувачем кафедри футболу та гандболу Львівського 

.лкавного інституту фізичної культури; у 1981-1985 рр. був старшим викладачем в 
тжирському національному інституті наук і технологій спорту, головним 
нсультантом збірної Алжиру -  чемпіона і володаря Кубка Африки (1981-1982; 1984- 

^85), учасника Чемпіонатів Світу (1982, Іспанія; 1986, Мексика). У 1985-1988рр. -  
. -зрілий викладач кафедри зимових видів спорту; у 1988-2014 рр. -  завідувач кафедри 
: тболу Львівського державного університету фізичної культури Львівського 
державного університету фізичної культури; в 2014-2017 рр. -  доцент кафедри футболу 
Львівського державного університету фізичної культури

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на рему «Вплив спеціалізованого 
тренування на показники фізичної працездатності футболістів високої кваліфікації».

У 2006 р. отримав вчене звання доцента. Під керівництвом Й.Г. Фалеса захищено 
2 кандидатські дисертації (А. Дулібський, А. Васильчук), а також 25 магістерських 
робіт.

Наукові дослідження присвячені оцінці функціональної підготовленості та 
фізичної працездатності футболістів. Вчений опублікував понад 240 наукових та
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навчально-методичних праць, серед них: <‘Ігри та ігрові вправи техніко-тактичног: І 
характеру в підготовці футболістів» (метод, посібник), Львів, 1998; «Техніко-тактичш | 
підготовка юних футболістів» (посібник і. Київ. 2001; «Тестування у футболі та міні-| 
футболі» (наук.-метод, посібник), Львів. 2005: «Футбол» (навч.-метод, посібник), Львів. | 
2007.

Спортивна діяльність. У 1953-1956 рр. починав кар’єру в команді «Авангард 
(Свалява), потім виступав за львівські та ленінградські «Трудові резерви» (м. Ленінград, 
м. Курськ), чемпіон СРСР серед юнаків (1956-1959); у 1961-1962 рр. грав у склад:І 
«Сільмаша» (Львів), з яким виграв чемпіонат області та перехідні ігри за праве і 
виступати у класі «Б». Напередодні Чемпіонату 1963 р. на місце «Сільмашу» було 
сформовано команду «Карпати» (Львів), за яку И.Г. Фалес грав у 1963-1965 рр | 
Закінчував спортивну кар’єру в команді майстрів «Нафтовик», м. Дрогобич (1966-1967). І 

У 1986-1987 рр. був головним тренером футбольної команди майстрів СКА 
«Карпати» (Львів), третє місце на першості Збройних сил СРСР у м. Тбілісі (1970-1973): 
тренер, а згодом -  консультант команди майстрів ФК «Карпати», кращий тренер 
Львівської області 1997 р., тренер збірних студентських команд області і ЛДІФКу. 
неодноразових переможців та призерів Універсіади України, СРСР, чемпіонів СРСР 
(1980, 1990), чемпіонів України (1993, 1995, 1997).

Й.Г. Фалес нагороджений медаллю «Ветеран труда» (1988), медаллю «За заслуги» 
(2006, 2008), Почесними грамотами Державного комітету України з фізичної культури і 
спорту (1999-2004), відзнаками Федерації футболу України.

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я!

ЛІТЕРАТУРА

1. Біобібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, видатних спортовців 
Львівського державного університету фізичної культури (1946-2010): наук, вид: у 2-х т. / 
уклад. Ірина Свістельник. -  Львів: ЛДУФК, 2011. -  Т.2. -  528 с. -  Зі змісту: [Фалес 
Йосип Георгійович]. -  С. 413-428.

2. Львівський державний університет фізичної культури (1946-2016): попул. енцикл. / авт. 
кол.: Ф. Музика [та ін.]; упор. О. Борис; за заг. ред. Є. Приступи. -  Львів: ЛДУФК, 2016. 
-  488 с. -  Зі змісту: [Кафедра футболу]. -  С. 138-143; [Фалес Йосип Георгійович]. -  
С. 436-437.

3. Фалес Йосип Георгійович. Кафедра футболу // Львівський державний університет 
фізичної культури: попул. довід. / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник]: 
за заг. ред. Є. Приступи. -  Львів: ЛДУФК, 2011. -  С. 65-67.

4. Фалес Йосип. Підготовка тренерських кадрів з футболу у Львівському інфізкульті 
Йосип Фалес, Ігор Чорнобай // Теорія та методика фізичного виховання. 2006. -  №4. -  
С. 30-31.

40

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 76 (142). 2018


