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СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ФІЗКУЛЬТУРНО 

СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ НА ЖИТОМИРЩИНІ 

 

Актуальність дослідження. На жаль, у нашій країні склалася критична 

ситуація в галузі фізичної культури і спорту. За інтегральним показником 

здоров’я населення – середня тривалість життя людини в Україні займає одне 

з останніх місць на європейському континенті. Чинники і фактори відомі 

кожному з нас. Це насамперед – недосконала та невідповідна нормативно-

правова база, яка заважає нормальному розвитку фізично-спортивної галузі, 

відсутність належної інфраструктури у виробничій, навчально-виховній та 

соціально-побутовій сфері, незадовільний стан матеріально-спортивної бази 

[3]. 

Фізкультурно-спортивне товариство – громадська організація 

фізкультурно-спортивної спрямованості, що створюється громадянами 

України з метою сприяння розвитку фізичної культури та спорту. 

Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі власного статуту та 

відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», «Про фізичну 

культуру і спорт» інших нормативно-правових актів. 

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство є складовою 

частиною фізкультурно-спортивного руху України, діяльність якого 

поширюється на територію всієї України, має місцеві осередки у більшості її 

областей та первинні осередки у більшості адміністративно-територіальних 

одиниць області. 

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство має розвинену 

структуру управління, мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, секції 

фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльність яких забезпечується 

кваліфікованими спеціалістами, має у власності спортивні споруди, 

підприємства та інше майно, може від свого імені набувати майнових та 

особистих немайнових прав і нести обов’язки [1]. 

Держава надає всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам 

фінансову та іншу підтримку за рахунок коштів державного бюджету, 

передбачених ним для статутних завдань, програм, спортивних заходів, а 

також для створення умов розвитку фізичної культури і спорту. 

Фізкультурно – спортивні товариства України постійно проводять 

роботу із збереженням та розвитку матеріально – технічної бази. Тому 

залишається актуальним питання  вивчення стану матеріально технічної бази 

фізкультурно спортивних товариств (ФСТ). Багато праць І.П.Опанащука саме 

присвячені історії спортивного життя Житомирщини [2]. Але вивчення стану 

матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних товариств 



Житомирщини є актуальним на сьогодні. 

Мета роботи – вивчити стан матеріально технічної бази  фізкультурно 

спортивних товариств («Спартак», «Колос», «Україна»)  на Житомирщині. 

Завдання: 1. Вивчити і узагальнити спеціальну літературу з роботи ФСТ на 

Україні та Житомирській області. 2.Вивчити стан матеріально – технічної 

бази ФСТ на Житомирщині за останні роки. 

Використовували наступні методи дослідження: аналіз спеціальної 

літератури, аналіз документальних матеріалів, опитування. 

У результаті вивчення літературних джерел, аналізу описових звітів 

фізкультурно спортивних товариств («Спартак», «Колос», «Україна») та 

опитування голів обласних ФСТ Житомирщини було виявлено стан 

матеріально-технічної бази товариств  за останнє десятиріччя (рис. 1).  
 

 
Рис 1. Стан матеріально–технічної бази ФСТ Житомирщини 

 

Найбільше спортивних майданчиків та футбольних полів, спортивних 

залів, ДЮСШ у  ФСТ «Колос», дуже мала кількість стадіонів з трибунами у 

всіх товариствах. Спостерігається чітка тенденція до зменшення ДЮСШ, 

спортивних залів, спортивних майданчиків періоду з 2000 року по 2013 рік. 

Висновок. За результатами вивчення стану матеріально-технічної бази 

встановлено, що практично відсутні басейни, сучасні спортивні стадіони та 

ігрові зали. Багато спортивних майданчиків не відповідають сучасним 

вимогам. А ще – недостатнє бюджетне фінансування, низький рівень 

заробітної плати, скорочення тренерського штату, зменшення кількості 

ДЮСШ, що призводить до негативних наслідків, що  впливають на систему 

підготовки збірних команд області до участі у Всеукраїнських змаганнях  а 

також до участі провідних спортсменів області в Чемпіонатах світу та 

Європи, Олімпійських іграх, різноманітних міжнародних турнірах. 
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