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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВОЛЕЙБОЛУ  

НА ЖИТОМИРЩИНІ 
 

Ю.Ю. Литвинчук, Т.Б. Кутек 
 

Волейбол є одним з найбільш масових видів спорту, який 

отримав всенародне визнання, його ще називають «грою 

мільйонів». Ця командна спортивна гра міцно завоювала 

симпатію людей різного віку. 

Сьогодні волейбол є досить масштабним і важливим видом 

спорту. У програму Олімпійських ігор волейбол включено з 1964 

року, чемпіонати світу проводяться з 1949, Європи з 1948 року. У 

нашій країні регулярно проводяться першості України серед 

різних верств населення. Цим видом спорту займаються понад 

1млн. 200 тисяч фізкультурників і спортсменів.Високий рівень 

розвитку волейболу, як виду спорту, робить його одним з 

ефективних засобів всебічного розвитку людини. 

Сучасний волейбол вимагає високого рівня функціонального 

стану організму, розвитку фізичних якостей тих, хто займається 

[1]. Літератури, яка б містила в собі матеріал про виникнення, 

розвиток та поширення волейболу у різних регіонах України, 

недостатньо. У зв’язку з цим і виникає необхідність дослідження. 

Дана проблема й визначила тему нашого дослідження. 

Мета: вивчити історію розвитку волейболу на Житомирщині. 

Свій початок цей надзвичайно доступний вид спорту бере з 

1928 р. Правда, тоді в Житомирі не було волейбольних сіток, 

грали через натягнутий канат. Через рік в місті вже працювало 

п’ять волейбольних секцій, проводилися товариські зустрічі. На 

республіканських змаганнях з волейболу в 1939 році чоловіча 

збірна команда Житомира посіла друге місце, пропустивши 

вперед команду Харкова, що вважалася на той час однією з 

найсильніших в країні [2]. 

Вже в першій половині 1944 р. в області відновили роботу         

48 колективів фізкультури. Спортсмени Бердичева і Чуднова з 

простих ниток виготовляли волейбольні сітки, створювали нові 

секції та команди. 

У перші повоєнні роки зростала популярність волейболу. До 

1946 р. цим видом спорту займалося 1500 осіб, було побудовано 

130 волейбольних майданчиків. Проводилися міські і районні 



 

 

змагання, збірні команди обласних рад добровільних спортивних 

товариств брали участь в першостях та кубках республіки. Сильні 

команди були в Житомирі, Новограді-Волинському, Бердичеві, 

Коростені, Баранівці, Малині. Волейбол входив в програму всіх 

обласних спартакіад [2]. 

 Вже в 50-х роках цим видом спорту займалося більше 35-ти 

тисяч чоловіків. В числі кращих волейболістів були А. Микула,        

Р. Болдарєв, Я. Кронер, А. Бусов, Б. Ручко, П. Редько, А. Скиба,  

Л. Самунь та інші. Армійська команда, яку тренував Петро 

Редька, посіла друге місце на першості Збройних Сил СРСР.  

За жіночу збірну команду області в різні роки виступали                

О. Кузьменко, Г. Стороженко, Я. Смульська, Г. Сидоренко,                   

В. Бондар, С. Коломієць та інші здібні волейболістки. Збірна 

команда обласної ради ДСТ «Авангард» (тренер В.І. Немахініна) у 

1963 р. стала чемпіоном Центральної ради товариства. 

У 1963 р. в Житомирі організували чоловічу волейбольну 

команду «Спартак», яка вже через рік стала чемпіоном Українсь-

кої ради товариства. Знову ж виступаючи на Всесоюзній першості 

у 1965 році, наші земляки стали срібними призерами. За резуль-

тати, показані на змаганнях, гравцям команди було присвоєно 

звання «Майстер спорту СРСР». 

Значних успіхів досягають учні Петра Редька. У складі збірної 

команди СРСР чемпіоном Європи в 1969 році став Іван Ширяєв, а 

в 1981 році Сергій Козлюк – чемпіоном світу. Наші волейболісти 

тричі були чемпіонами Спартакіади школярів України.  

У 1982 р. жіноча команда Житомирського філіалу Київського 

політехнічного інституту одержала срібні медалі чемпіонату 

України серед студентів. Три волейболістки виступали за збірну 

команду ДСТ «Буревісник», яка посіла перше місце серед збірних 

спортивних товариств республіки [3]. 

У  результаті проведеного дослідження встановлено: 

1. Волейбол, як вид спорту, почав існувати на Житомирщині з 

1928 р. 

2. До 1946 р волейболом  займалося 1500 осіб, було 

побудовано 130 волейбольних майданчиків, а в 50-х роках цим 

видом спорту займалося більше 35-ти тисяч чоловіків. 



 

 

3. У складі збірної команди СРСР чемпіоном Європи в 1969 

році став Іван Ширяєв, а в 1981 році Сергій Козлюк – чемпіоном 

світу. 
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