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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЛАВАННЯ  

НА ЖИТОМИРЩИНІ 
 

Т.В. Мацапура, Р.Ф. Ахметов 
 

Історія виникнення плавання на Житомирщині має важливе 

значення і місце в історії становлення плавання в Україні загалом, 

тому актуальність зумовлена недостатністю досліджень у цьому 

напрямку. Аналіз літературних джерел та узагальнення 

практичного досвіду дозволяють виявити шляхи виникнення 

плавання на Житомирщині. 

Мета – вивчити історію виникнення плавання на Житомирщині 

Перед війною у Житомирі на березі Тетерева з’явилась 

динамівська водна станція і перший плавальний басейн. Почалось 

будівництво спортивних баз  на відкритих водоймищах в 

Коростені, Бердичеві, Новоград-Волинському й інших містах [1]. 

В 50-х роках на водній станції міського парку житомиряни 

отримали можливість, крім плавання, займатися стрибками у воду 

і водним поло. Ці три види спорту були включені в програму 

першої обласної Спартакіади [2]. 

Рекорди Житомирської області з плавання були невисокі – на 

рівні другого і третього спортивних розрядів. Кращий результат 

на 100 м вільним стилем у жінок був рівний 1 хв 19,7 с, у 

чоловіків – 1 хв 07,2 с, результат на 200 м брасом відповідно –          

3 хв 8 с, і 3 хв 06,7 с. Серед рекордсменів тих років необхідно 

назвати Н. Осавалюк із Житомира, Н. Панову, В. Шеверського,          

С. Яна з Бердичева, А. Барабаш, В. Баклашко, А. Смоленського, 

В. Анастасьєва з Новоград-Волинського [1]. 

Збірна команда плавців міста Новоград-Волинського стала 

чемпіоном області 1955 р. На першій Спартакіаді республіки наші 

спортсмени зайняли восьме місце. А ще через два роки в секціях 

плавання займалося 8333 людини [1]. 

Перший зимовий плавальний басейн з підігрівом води в 

Житомирі почав працювати  у 1968 р., в чому велика заслуга 

тодішнього голови облрадпрофа Федора Сергійовича Коротченко 

[2]. 

Закритий плавальний басейн в Бердичеві першими отримали 

армійці, потім спортсмени заводу «Прогрес». В Коростені басейн 

побудували залізничники. Спортсмени міста Новоград-



Волинського займались в басейні, побудованому в підвалі 

житлового будинку: дві доріжки – 12,5 метри. 25-метровий 

плавальний басейн в машинобудівному технікумі з’явився лише в 

кінці 80-х років. Така ж споруда в 90-ті роки побудували в 

містечку Новогуйвинськ Житомирського району. 

Значно раніше стали будувати плавальні басейни в навчальних 

закладах, заміських оздоровчих таборах і деяких дитячих 

садочках Житомира і Бердичева. Це дало можливість навчати 

плаванню з дошкільного віку цілий рік [1]. 

25–26 вересня 1969 р. в місті Житомир було проведено першу 

відкриту першість області з плавання, присвячену пам’яті Героя 

Радянського Союзу Н.І. Сосніної. Крім спортсменів 

Житомирщини, в змаганнях прийняли участь збірні команди 

плавців Вінниці і Рівного. У плавальний басейн спортивного 

комплексу «Авангард» прийшли ветерани Великої Вітчизняної 

війни і гості з Малину. Про життєвий шлях і подвиг юної 

підпільниці розповів учасникам змагань брат Ніни – Валентин 

Іванович Соснін [2]. 

Підтримуючи ініціативу федерації плавання, обласний комітет 

з фізичної культури і спорту, який очолював в ті роки 

Михайло Андрійович Захарченко, старався проводить ці змагання 

яскраво та святково. Активну участь в організації меморіалу 

приймали обласна рада ДСО «Авангард», обласний комітет 

комсомолу і тренерський колектив дитячо-юнацької спортивної 

школи плавання [2]. 

З кожним роком авторитет і рівень цих змагань неухильно 

підвищувався. І вже у 1972 р. в наш край приїхали команди з 

Бреста, Гомеля, Тирасполя, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, 

Одеси, Чернігова, Львова, Хмельницька, Луцька і інших міст. 

Змагання меморіалу Н.І. Сосніної стали традиційними. В них 

прийняло участь більше двох тисяч спортсменів з 28 міст України 

і союзних республік. Підвищувались і спортивні результати 

плавців, 20 з них стали майстрами спорту [1]. В числі перших 

учасників змагань був бронзовий призер Олімпіади в Мехіко, 

чемпіон Європи Юрій Громак, майстер спорту міжнародного 

класу  Сергій Красюк, Юрій Логвінов, Андрій Черненко і інші 

відомі спортсмени. 



Серед житомирських плавців виділялись переможець Кубку 

Європи, призер чемпіонату СРСР Сергій Сорокін, учасник 

першості Європи серед юніорів Валентин Філінський, призер 

першості країни Михайло Яшний, переможці і призери 

республіканських змагань Олексій Дановський, Сергій Гладишко, 

Світлана Тарасова, Тетяна Павленко, Інга Терещенко. Наші плавці 

встановили більше ста рекордів області [1]. 

Постійно реєструються і рекорди меморіалу. На 1 січня 1986 р. 

в таблиці було 10 досягнень, що належать плавцям міста Гомеля, 

8 – міста Києва, 7 – міста Житомира, 1 – міста Тирасполя. 

На змаганнях з плавання, присвячених пам’яті Героя 

Радянського Союзу Н.І. Сосніної, приїжджали нові команди, 

змінювались покоління учасників. Більшість з них стали 

тренерами, передають майстерність і знання молоді. У ДЮСШ 

плавання міської ради спортивної організації профсоюзів 

«Україна» сьогодні працюють учасники перших змагань                 

А.В. Крюков, Л.І. Рагузько, Н.Н. Кирилович, Ю.В. Крюков,             

Е.Є. Газарян [1]. Разом з ними приймають участь у масовому 

навчанні плаванню тренери К.Н. Щеглов, С.В. Ковальчук, Л.Л. 

Антонова, В.Г. Демб, С.А. Сорокін, Л.Н. Іщук, Г.В. Доманчук, 

А.Н. Клосович та інші. 

Останнім часом підвищилась професійна підготовка 

тренерських кадрів. Це дозволяє сподіватись на те, результати 

плавців виростуть і вони посядуть гідне місце в Україні [1]. Для 

підготовки спортсменів високої кваліфікації потрібен 50-метровий 

плавальний басейн, та й усі змагання республіканського масштабу 

проводяться лише на «великій воді». Такий подарунок плавці 

Житомира хотіли б отримати ще у цьому столітті. 

Висновки. 1. Плавання на Житомирщині почало виникати ще 

до початку Другої Світової війни. 

2. Перший зимовий плавальний басейн з підігрівом води в 

Житомирі почав працювати у 1968 р., в чому велика заслуга 

тодішнього голови облрадпрофа Федора Сергійовича Коротченко. 

3. 25–26 вересня 1969 р. в місті Житомир було проведено 

першу відкриту першість області з плавання, присвячену пам’яті 

Героя Радянського Союзу Н.І. Сосніної, що і поклало початок 

стрімкому розвитку плавання на Житомирщині. 
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