
 З давніх пір мисливці, селяни , солдати, проходили через хребти та перевали високих гір. 

Робили вони це з приводу невідкладних потреб або наказу.... 
 Перебуваючи в горах вони відчували велику красу гірської природи. Декому, це дуже 

подобалось і вони намагались все частіше поєднувати свою працю та спілкування з горами. В 

таких переходах люди набували досвіду поведінки в горах, навіть ціною свого життя. Кількість 
бажаючих прийти на зустріч з горами збільшувалась. І ось, 26 серпня 1786 року, два французи, 

провідник Жак Бальма та лікар Мішель Паккар, здійснили сходження на найвищу вершину 

Альп – Монблан (4807м). Хоча дані про сходження на альпійські гори (і не тільки альпійські) 

були зареєстровані і раніше , все ж таки днем народження альпінізму вважається саме ця дата. 
Таким чином альпінізм існує понад 200 років. 

 У 1809 році перша жінка (Марія Параді) підкорила Монблан 

 У 1829 році, вершина Ельбрус була підкорена молодшим провідником Російської 
академії наук Кіларом Хашировим, який вперше відмітився на східній вершині Ельбрусу (5621 м). 

З 1857 року почали засновуватися клуби Альпіністів (Англія, Швейцарія, Австрія) 

Вже в 1865 р. група англійських альпіністів під керівництвом Е.Уімпера здійснила сходження на 

складну альпійську гору Маттерхон. З цього моменту почалось підкорення головних вершин 
Альп, освоєння хребтів та долин. Коли більшість альпійських вершин були підкорені, альпіністи 

Європи почали здійснювати першосходження і на інші гори континентів.  

 У 1908 році Є.Шеклтон піднявся на гору Еребус (3794 м) в Антарктиді. 
 Початок розвитку альпінізму в Україні поклали українські альпіністські експедиції 

на Тянь-Шань, які починаючи з 1927 р. формувалися у Харкові, і пов'язуються з іменем М. 

Погребецького, організатора харківської гірської секції, керівника першої української науково-
спортивної експедиції (1929 р.), яка відкрила для науки нові хребти, льодовики в недосліджених 

районах Центрального Тянь-Шаню та самий північний майже семитисячник Хан-Тенгрі (6995 м).  

 У 1950 році французи М.Герцог та Л.Ляшонель, вперше в історії альпінізму, 

піднялися на гору вище 8000 м – на в.Анапурна.  

 А у 1953 році новозеландець Едмунд Хілларі та шерп Норгей Тенсінг, досягли 

вершини найвищої гори нашої планети – Еверест 8848 м. Починаючи з 1954 року по 1964 рік 

були підкорені всі 14 вісьмитисячники. 10 з них знаходяться в непальських Гімалаях: 
 1. Еверест – 8848 м 

2. Канченджанга – 8598 м 

3. Макалу – 8470 м 
4. Анапурна – 8078 м 

5. Нангапарбат – 8126 м 

6. Дхаулагірі – 8172 м 

7. ЧоОйю– 8189 м 
8. ШишаПангма– 8013 м 

9. Манаслу – 8128 м 

10. Лхоцзе – 8501 м 
11. Чогорі – 8611 м 

12. Хід денПік– 8068 м 

13. Гашербрум – 8073 м 

14. БроадПік– 8068 мУ 
У 1986 — Райнхольд Месснер став першим альпіністом світу, який підкорив усі  14 високих 

вершин.  

Перший чемпіонат світу зі скелелазіння відбувся в 1991 році в Німеччині. 
У 2009 — перший альпініст з СНД Деніс Урубко (Казахстан) підкорив усі 14 восьмитисячників 

планети 

У 2019 — Нірмал «Ним» Пурджа піднявся на усі 14вісьмитисячників за рекордний час: 6 місяців и 
6 днів. 

У спортивному скелелазінні існують змагання з таких дисциплін: 

 на складність: необхідно піднятися на вершину (25 метрів для чоловіків і 20 метрів для 

жінок) з використанням нижньої страховки; 
 на швидкість: результат змагання залежить від часу, витраченого на те, щоб піднятися на 

вершину із застосуванням верхньої страховки; 

 болдеринг: змагання на серії із семи коротких і складних трас з використанням 
гімнастичної страховки або спеціальних матів. 
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