


Ша́хи — гра на спеціальній дошці, що має назву шахівниця

й поділена на 64 світлі і темні клітини (поля), між 16 світлими

(білими) і 16 темними (чорними) фігурами за встановленими для них

правилами пересування; старовинна індійська настільна

розважальна гра, що має давню історію. Як одна з

найрозповсюдженіших спортивних ігор сучасності, гра поєднує в

собі елементи мистецтва (уяви), науки (логічно-точний розрахунок) і

спорту.



Гра у шахи ведеться двома гравцями за дошкою, що має 64 клітини

чорного та білого кольору, фігурами білого та чорного кольорів. Шахова

дошка зазвичай називається шахівниця. Кожен з гравців має 16 шахових

фігур. Гравці роблять ходи по черзі, один за одним. Під час кожного ходу

гравець може перемістити лише одну фігуру. Гру розпочинає той з

гравців, що грає фігурами білого кольору. При переміщенні своєї фігури

на клітину зайняту фігурою суперника, фігура суперника знімається з

дошки.



Шахи мають виховне значення:

сприяють розвитку концентрації уваги,

вміння долати труднощі та планувати власні

дії, логічно мислити.



Стародавнє походження шахів не викликає сумнівів. Ігри з

фішками на дошці були відомі ще в 3-му—4-му тисячоліттях до н.е. У

перші п'ятсот років нової ери в Індії, за думкою багатьох істориків

з'явилась найдавніша форма шахів — військова гра чатуранґа. Грали в

чатуранґу четверо гравців. Хоча й чатуранґа була складною грою, що

вимагала точного розрахунку, пересування фігур визначали кидком

гральної кості.



На наступному етапі розвитку гра для чотирьох

перетворилася в гру для двох суперників, у якій ходи вже визначали

самі гравці, а не те як випадуть кубики. Нова гра отримала назву

шатрандж. У 8—9 ст. шатрандж набув значного поширення в

Арабському Халіфаті. Під час арабського періоду розвитку шахів

відбувся винахід шахової нотації — способу запису партій. З'явилась

велика кількість літератури з теорії дебютів, стратегії, тактики,

аналізи різних типів ендшпілю.



До країн західної Європи шахи потрапили не раніше 11 ст.

Саме на цей час припадає перша згадка про шахи в літературі

(«Каталонський заповіт», 1010). Але гра, напевно, була відома й на 1-2

ст. раніше, про що свідчать знахідки шахових фігур, датовані 9-м ст. У

Західній Європі, найвірогідніше, навчилися грі в шахи від арабів

Іберійського півострова, але можливе також проникнення шахів через

Аквітанію, Прованс, а також південь Апеннінського півострова. У

Скандинавії та на Британських островах шахи розповсюджували

вікінги, про що свідчить знахідка кількох комплектів шахових фігур на

о. Льюїс, що датовані 1200 р.



Спочатку католицька церква вважала шахи азартною грою, та

спробувала заборонити їх, але вже в 1400 році всі заборони було знято. З

11—12 ст. шахи вважались одним із найрозповсюджених розваг

феодальних вельмож. Шахи навіть увійшли до програми лицарського

виховання. Шахи згадуються в низці відомих літературних творів того

часу («Пісня про Роланда», «Трістан та Ізольда», «Роман про Розу» та

ін.).



В Україні шахи відомі з 10 — 11 ст., куди були принесені з батьківщини

шахової гри Індії. Знайдено шахові фігури в археологічних розкопах Вишгороду,

Києва, Турова, в Чорній Могилі біля Чернігова. В усній словесності, зокрема

билинах, згадується, що шахи були популярні за часів Київської Русі. Відомо, що

за Гетьманщини шахістом був митрополит Т. Яновський, а меценатом шахового

мистецтва гетьман К. Розумовський.



Вивчаючи багатовікову історію шахів, розумієш вислів «Шахи

— гра королів». Адже шахи водночас — наука, мистецтво і спорт.

Вони розвивають пам’ять, особливо зорову, логіку, чіткий розрахунок,

виховують наполегливість, стійкість, винахідливість, рішучість, а

також виховують уміння стримувати емоції.



Міжнародний день шахів відзначається з 1966 року. Ініціатива створення

такого свята належить Усесвітній шаховій федерації (ФІДЕ). Цього дня під її

егідою проводяться різноманітні тематичні заходи та змагання.

1 листопада 2011 року Постановою Верховної Ради України «враховуючи

вагомі досягнення українських шахістів у змаганнях на міжнародному рівні, з

метою привернення уваги суспільства, органів державної влади і громадських

об'єднань до шахового спорту як високоінтелектуального, доступного і

наймасовішого виду спорту, забезпечення державної підтримки і розвитку шахів,

примноження потенціалу та популяризації шахів серед молоді, зміцнення

міжнародного авторитету України завдяки досягненням шахістів» проголошено 20

липня День шахів в Україні



Вільге́льм Сте́йніц (14 

травня 1836, Прага, 

Австро-Угорщина  — 12 

серпня 1900, Нью-Йорк, 

США) — австрійський і 

американський шахіст. 



Віра Ме́нчик-Стів́енсон

(16 лютого 1906, Москва —

27 червня 1944, Лондон) —

російська, чехословацька та 

англійська шахістка. 



Свен Магнус Еєн Карлсен

(нар. 30 листопада 1990

року) — норвезький шаховий

гросмейстер, лідер світового

рейтингу. Карлсен став

гросмейстером 26 квітня

2004 року, тоді йому було 13

років



Тань Чжун'ї (29 травня

1991) — китайська шахістка,

гросмейстер серед жінок (2009).

Чемпіонка Китаю 2015 року.

У складі збірної Китаю

переможниця командного

чемпіонату світу 2011 року, срібна

призерка шахової олімпіади 2014

року.



Васи́ль Миха́йлович Іванчу́к (нар.

18 березня 1969, м. Копичинці, Тернопільська

область) — український шахіст, міжнародний

гросмейстер. Віце-чемпіон світу за версією

ФІДЕ 2002 року (у фіналі поступився

українцеві Пономарьову).

Чотириразовий переможець

шахових олімпіад — 1988 та 1990 у складі

збірної СРСР, 2004 та 2010 років у складі

збірної України. Найсильніший український

шахіст усіх часів, який понад 20 років входив

у десятку найкращих шахістів планети. На

думку фахівців, один з «геніїв шахів»



Русла́н Оле́гович

Пономарьо́в (11 жовтня 1983,

Горлівка) — український шахіст,

гросмейстер, чемпіон світу з шахів

2002 року за версією ФІДЕ (у фіналі

переміг іншого українця Василя

Іванчука).

У складі збірної України

дворазовий переможець шахових

олімпіад 2004 та 2010 рр



Анн́а Оле́гівна Музичук (нар. 28

лютого 1990, Львів) — українська шахістка,

триразова чемпіонка світу серед жінок (двічі з

бліцу в 2014 та 2016 роках та з швидких шахів

2016 року).

Чемпіонка світу серед шахісток віком

до 20 років (2010 року), та до 16 років (2006

року). Віце-чемпіонка світу серед жінок 2017

року з класичних шахів.

Дворазова чемпіонка України з

шахів серед жінок 2003 та 2014 років.



Музичу́к Марія́ Оле́гівна (21

вересня 1992, Стрий, Львівська область)

— українська шахістка. Гросмейстер

(2015), дворазова чемпіонка України (2012,

2013), чемпіонка світу серед жінок 2015

року, найкраща шахістка року - 2015.

У складі жіночої збірної

України чемпіонка світу 2013 року

та чемпіонка Європи 2013 року, срібна

призерка шахової олімпіади 2018 року та

бронзова призерка шахових

олімпіад 2012, 2014 та 2016 років.



Анна Юріївна Ушеніна (нар. 30

серпня 1985, Харків) — українська

шахістка, міжнародний майстер (2007),

гросмейстер (2012), чотирнадцята

чемпіонка світу з шахів серед жінок

Чемпіонка України 2005 року.

Чемпіонка Європи з шахів (2016).

У складі жіночої збірної України —

переможниця шахової олімпіади 2006

року, чемпіонка світу 2013 року, чемпіонка

Європи 2013 року.






