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Метою дослідження було вивчити розвиток і досягнення кінного спорту, який 
гчений до пріоритетних літніх Олімпійських видів спорту в Україні та області, 

зивчені архівні документи Миколаївського обласного державного архіву, 
--урні джерела та статистичні звіти управління з питань фізичної культури, спорту, 
квних товариств „Динамо”, „Колос”, „Буревісник”, „Спартак” та „Гарт”.
І :слідженням встановлено, що кінний спорт вимагає від спортсмена особливої 
-ггності, терпіння і волі підкорення коня. Кінь -  особлива тварина, яка з давніх 
. тужить людям. Пристосування коня до змагань були відомі вже з часів знаменитої 
_  де вперше впроваджувалися змагання на колісницях. Пізніше, вже в Афінах 

і проваджені змагання на скачках.
? :: виток кінного спорту на Миколаївщині розпочався з другої половини 19 

коли вперше до 100-річчя Миколаєва стали відкриватися спортивні клуби, 
різних видів спорту. У 1897 р. миколаївський купець І.М. Штіфельман отримав 

-убернатора на будівництво відкритого манежу для гімнастики, верхової і 
ої їзди. Збудований манеж мав у довжину та ширину по 50 метрів, мав доріжку 
ї їзди у вигляді кола. Для глядачів був збудований вітрильний навіс. Протягом 

років у манежі демонструвалися показні виїзди коней, подолання ними 
д. З організацією у 1924 році Рад з фізичної культури і спорту пожвавився 
■ ттзичної культури з залученням до цієї справи широких мас населення, але 

. т : рт протягом багатьох років був у занепаді. В 1939 р. в Миколаєві створюється 
т-темінний завод з іподромом і чотирма тренувальними пунктами та школою 
хіни. і?

тзновлення і популяризації кінного спорту у 1961 році обласна спортивна 
..Колос” на базі „Миколаївконепром” відкриває обласну кінноспортивну 

І  Г З ..Колос”, яка була затверджена як база підготовки спортсменів з кінного 
- - Україні. Першим директором і тренером спортсменів з кінного спорту було 

заслуженого майстра спорту А.Л. Зозулю. Рівно через рік (1962 р.) його 
В.А. Сорока став першим чемпіоном України з кінноготриборства. Через 
один його вихованець В. Погановський виконав норматив майстра спорту 

єого класу (МСМК).
- _і -0 років працює кінноспортивна школа, яка розмістилася в кількох метрах 
Чіююлаїв-Одеса. Зараз можна з впевненістю сказати, що кінноспортивна база 

верхової їзди відома не лише в Україні, співдружності, але й у далекому 
Сюди приїздять іноземні гості подивитись на прекрасних скакунів, 

укласти угоду на співробітництво. їдуть сюди ділові люди і професіонали 
гг : тту з багатьох місць світу. Нині кінноспортивна школа „Миколаївконепром” 

комплекс, який включає в себе державну племінну конюшню, основним 
я о ї  є виведення жеребців-виробників, що пройшли випробування на 

му і міжнародному рівнях, кінноспортивну базу з лабораторією для 
коней. У 1991 р. було створено державне виробниче об’єднання, яке має 

■: незавод „Олімпійський” та держплемзавод „канівський”, які вирощують
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племінних коней української та інших чистокровних порід. Сама кінноспортивна ш>::. 
стала центром олімпійської підготовки спортсменів України.

Кінноспортивна школа Олімпійського резерву (СДЮШОР) веде велику рос: ~ 
по залученню учнів шкіл міста та області до кінного спорту. Відбір учнів здійснкжт 
тренери кінноспортивної школи за порадою вчителів фізичної культури. Основна \ м  . 
звертається на учнів, які мають схильність до фізичної культури, добрий фізичк ±  
розвиток. Відібрані учні проходять обстеження в обласному лікарсько-фізкультурн: 
диспансері і тільки після цього зараховуються в школу кінного спорту. В СДЮІІ 
навчається і тренується 108 підлітків, з яких 74 складали дівчата і 34 юнаки. Зарахсь_- 
в школу були розбиті на 7 груп початкової підготовки (68 осіб), 4 групи учбсв;- 
тренувальних, 2 групи спортивного удосконалення і 4 групи вищої спортижн 
майстерності. В учбово-тренувальній групі був 21 спортсмен, які тренуються в дд- 
групі від 1 до 5 років. В групі спортивного удосконалення було 7 і в групі вшзгі 
спортивної майстерності 12 спортсменів. Перехід з однієї групи в іншу здійснюєтеся 
шляхом проведення фізичного і фізіологічного моніторингу, який здійснювався В ТТ; І 
напрямах: етапний морфо-функціональний контроль, побіжний і оперативний кошт*: т  
На кожному напрямку давалась оцінка фізичного розвитку і фізіологічних можливо"зі 
організму спортсмена, ефективність учбово-тренувального процесу, відповіді-: 
режиму навантажень адаптаційним можливостям організму і на заключному етдт- 
оцінка реалізації планової направленості тренувальних занять. Головна ж і , 
моніторингу -  забезпечити оптимальний процес розвитку тих морфологі - - 
можливостей, які визначають високу працездатність спортсмена і доведення йог: 
високих спортивних досягнень.

СДЮШОР кінного спорту області стала кузнею у підготовці спортсме: 
Вихованці школи 8 разів ставали чемпіонами Радянського Союзу, 10 разів отримуз 
Кубок Союзу. Школа підготувала 12 майстрів спорту , майстрів спорту міжнарод-: ~г 
класу, призерів світу і Європи. Вихованці школи: Віктор Погановський у 1980 р т~т 
Олімпійським чемпіоном XXII Олімпійських ігор у Москві, він заслужений май г~-~ 
спорту, двадцятикратний чемпіон України і Союзу.

Віктор Сорока став призером чемпіонату Європи у 1971 і 1973 рр. У 2000 р 
складі збірної команди України посів призове місце у змаганні ветеранів кінного сд 
Європи у Швейцарському місті Берн. Учасниками міжнародних змагань різного р 
були: Смірнова Ніна, Шапар Віктор, Ненов Віктор, Єктов Віктор, Біла Ольга, Деме:-~ 
Віктор, Кордубаленко Лариса, які привезли в скарбницю школи золоті, срібні й б' 
медалі і стали майстрами спорту міжнародного класу.

Випускник школи: Геннадій Матриненко був призером чемпіонату Спа 
народів СРСР, переможцем Кубку світу „Вольво” в Угорщині, Росії, Греції. Він > 
р. на міжнародних змаганнях у Польщі подолав перешкоду висотою 2 м 15 см, шо с: 
рекордом України. Підготовку цих спортсменів ведуть тренери Н.В. Чекай. З 
Погановський, В.І. Дементьєв.

Кожне свято в області не відбувається без показових виступів кращих кінн 
кінноспортивної бази, СДЮШОР стала зразком розвитку кінного спорту, : 
прагнуть учні шкіл міста та районів.

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Розвиток кінного спорту розпочався з кінця XIX століття, мав періоди рс ~ 

та занепаду. Створена у 1961 р. кінноспортивна школа Олімпійського рс 
(СДЮШОР) стала кузнею у підготовці спортсменів високого рівня.
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2. За роки свого існування СДЮШОР підготувала 12 майстрів спорту, призерів 
і: ~ Європи й Олімпійських ігор 1980 року.

3. Підготовка спортсменів кінного спорту вимагає тривалого часу тренувань, волі, 
тгсння і витривалості.
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-2 рр. на теренах Східної Галичини туристичний рух відроджується і 
та набирає більш організованіших форм. В цей час велике поширення в 

не тільки освітні організації, які займалися туристично-краєзнавчою 
•_те й гімнастично-пожежні товариства “Сокіл” і “Січ” у яких перебували 
ч осіб сільської молоді. Крім того, тисячі юнаків та юнок були у “Лузі”. 

- ЗАУМІ (Католицька акція української молоді), а найбільше у “Пласті” [2: 
»■вага приділялася туристично-краєзнавчій роботі, 

аесенні туристичного руху брали активну участь кращі представники 
_-телігенції. Так, восени 1921 р. у Львові професор І. Крип’якевич заснував 
: 'елів Львова”. Саме з його ініціативи організовувалися перші мандрівки


