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СПОРТИВНІ ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЛЕГКОАТЛЕТІВ ЖИТОМИРЩИНИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ  
 

Постановка проблеми. Історія розвитку фізичної культури та спорту в рідному місті все більше і 

більше привертає увагу людей. Спортивне минуле, як і спортивні події сьогодення Житомирщини, надзвичайно 

багате історичними іменами, подіями, змаганнями, різноманітними фактами. Наш край пройшов через різні 

етапи історичного розвитку, закарбувавши у свою спадщину шлях видатних особистостей, які прославляють не 

тільки Полісся, а й всю Україну. Тому, розвиток легкої атлетики на сучасному етапі, вивчення спортивних 

подій та досягнень легкоатлетів Житомирщини, висвітлення новин у інформаційних джерелах є актуальною 

проблемою, оскільки повинно надихати молоде покоління на нові звершення, переможне взяття олімпійських 

висот.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історією виникнення видів спорту на Житомирщині почали 

цікавитися та вивчати як науковці, так і студентська молодь. Так, історією виникнення волейболу на 

Житомирщині цікавилися Ю.Ю. Литвинчук, Т.Б. Кутек [2014], історією розвитку плавання – Р.Ф. Ахметов, Т. 

В. Мацапура [2014], історією розвитку гімнастики та спортивної акробатики – Пазіна В. О., Яворська Т. Є. 

[2014], історією виникнення легкої атлетики, велоспорту, сокільського руху та інших фізкультурно-спортивних 

товариств та організацій, які функціонували на Житомирщині, досліджено у працях Г.П. Грибана й 

О.С. Кухарського [2014]. Утім, найбільший внесок у розвиток спортивної Житомирщини з різних видів спорту 

зроблено І.П. Опанащуком [1996; 2005; 2011] [1; 2; 3; 4]. 

Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати те, що на сьогоднішній день недостатньо книг, 

газет, архівних матеріалів, у яких міститься матеріал про події та здобутки спортсменів у різних регіонах 

України на сучасному етапі розвитку того чи іншого виду спорту. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба 

пошуку інформації у засобах сучасних інформаційних технологій. 

Мета статті – висвітлити інформацію про спортивні події та досягнення легкоатлетів Житомирщини за 

2014 рік. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз інтернет-ресурсів дозволив встановити, що в 

Україні сезон змагань з легкої атлетики в 2014 році було розпочато на «Різдвяних стартах», які відбулися 10-11 

січня 2014 року в Броварах. Протягом двох днів житомирські легкоатлети виборювали медалі у 12 дисциплінах 

та здобули шість медалей. Слід відзначити, що серед легкоатлетів Житомирщини золото на дистанції 400 

метрів із результатом 49.28 сек. здобув житомирянин Назарій Дзюбенко (ОШВСМ), срібло на цій же дистанції 

виграв В’ячеслав Олішевський (ОШВСМ) із результатом 49.50 сек., третім був черкащанин Денис 

Нечипоренко, четвертим – житомирянин Дмитро Гедзюк. Олішевським виграно було також другу срібну 

медаль на дистанції 800 метрів, бронзу на цій же дистанції – житомирянин Віталій Мартинич. Срібну нагороду 

на дистанції 3000 метрів здобув Василь Коваль (ШВСМ), Марина Ячнік (ОСДЮШОР, Житомир) виграла 

бронзу на дистанції 60 м з/б, на цій же дистанції фінішувала шостою Юлія Сухотська (м. Житомир), також 

золоту нагороду зі стрибків у висоту виборов бердичівлянин Юрій Кримаренко. 

Слід зауважити, що легкоатлети Житомирщини виборювали призові місця і на міжнародних змаганнях 

зі стрибків у висоту LATKA 5 MIEST «Меморіал В.Савчинського», які відбулися 8-10 січня 2014 року у 

словацькому місті Бардейов. У турнірі взяли участь представники Словаччини, Чехії, Польщі, України та 

Бердичева. Так, чемпіонкою серед дівчат 1999 р. н. стала Ольга Мельничук, яка подолала планку на висоті у 

163 сантиметри. Дмитро Нікітін, Олександр Баранніков та Владислав Мазур також здобули золоті медалі у 

своїх вікових категоріях. Більше того, всі три наші юнаки встановили і нові рекорди словацького турніру, за що 

кожному було передбачено винагороду у вигляді 50 євро: Нікітін стрибнув на 204 сантиметри (попередній 

рекорд був 185 см), Баранніков – на 215 сантиметрів (раніше було 203 сантиметри), Мазур – так само 215 

сантиметрів (до цього рекорд змагань становив 208 сантиметрів). 

16-17 січня 2014 року у Львові на ХІV Міжнародному турнірі зі стрибків у висоту «Меморіал Олексія 

Дем’янюка» Наталія Гапчук зайняла третє місце (тренер – Олександр Михальченко). 

У Бресті на Міжнародному турнірі з легкої атлетики, у змаганнях з бігу на 1000 метрів з рекордом 

турніру та рекордом манежу переміг бердичівлянин, майстер спорту В’ячеслав Олішевський (тренер – В. Р. 

Зорнік). 

На юнацькому Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні у Запоріжжі у секторі для стрибків у 

висоту серед дівчат, друге місце зайняла Ірина Миронюк з результатом 178 см, яка встановила новий особистий 

рекорд. Карина Миронюк з результатом 165 см зайняла п’яте місце (тренер обох спортсменок – Олександр 

Михальченко). Серед юнаків третє місце зайняв Дмитро Нікітін з результатом 200 см. Сьоме місце з 

результатом 185 см посів Андрій Шклярук (тренер обох спортсменів – Ігор Лонський). 

6-7 лютого 2014 року в місті Суми на Чемпіонаті України 2014 року серед юніорів бердичівляни 

Олександр Баранніков та Владислав Мазур подолали висоту на однаковій позначці – 215 см та зайняли друге 

місце (тренер – Ігор Лонський). Шосте місце з результатом 210 см зайняв вихованець бердичівської школи 
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стрибунів Віталій Нетикша. Восьме місце з результатом 205 см здобув Дмитро Нікітін, а чотирнадцяте з 

результатом 185 см – Андрій Шклярук. (тренер Д. Нікітіна та А. Шклярука – Ігор Лонський). 

9 та 10 лютого 2014 року в місті Вінниця на зимовому чемпіонаті Всеукраїнського Фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» АПК України з легкої атлетики перше місце з результатом 170 см здобула 

бердичівлянка Ірина Миронюк. Друге місце зайняла сестра Ірини Миронюк – Карина Миронюк, також з 

результатом 170 см (тренер – Олександр Михальченко). Серед чоловіків у секторі для стрибків у висоту третє 

місце зайняв бердичівлянин, вихованець Сергія Шеремета – Олексій Рустаєв (205 см) [7].  

19-21 лютого 2014 року на Чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих та 

молоді, що відбувся у місті Суми у бігу на дистанції 800 метрів срібним призером Чемпіонату України став 

В’ячеслав Олішевський (тренер – Володимир Зорнік). Серед жінок шосте місце з результатом 180 см зайняла 

Наталія Гапчук (тренер – Олександр Михальченко). У змаганнях чоловіків перемогу здобув бердичівлянин 

Юрій Крімаренко з результатом 225 см (тренер – Володимир Журавльов). 

25 лютого 2014 року на Чемпіонаті України у змаганнях чоловіків бердичівські стрибуни у висоту 

Олександр Баранніков та Владислав Мазур вперше виступили зайняли шосте місце з результатом 210 см, а 

серед молоді –третє місце (тренер – Ігор Лонський). За підсумками змагань серед дорослих, визначився склад 

Національної збірної України для участі у Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. До складу збірної 

увійшов бердичівлянин Юрій Крімаренко [7]. 

27 лютого на Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщеннях у Сумах зі спортивної ходьби на 

дистанції 10 000 метрів переміг житомирянин Олександр Венгловський з результатом – 42:09.93, що дозволило 

йому вийти у лідери світового сезону на даній дистанції. Перемогу у спортивній ходьбі на дистанції 5 000 

метрів здобула також житомирянка Наталія Концевич, яка подолала дистанцію за 23:24.97. Обидва спортсмени 

– Олександр Венгловський та Наталія Концевич є вихованцями житомирської ОШВСМ. Їх тренують брати 

Чернови. Ще дві житомирянки – Маргарита Пасюк та Ольга Кісіль на цій же дистанції були четвертою та 

п'ятою відповідно [6].  

4 березня 2014 року на базі легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної 

майстерності відбувся відкритий чемпіонат Національного університету фізичного виховання і спорту України 

та Києва з легкої атлетики у приміщенні. Участь у 24 видах програми та комбінованій естафеті 4х200 метрів 

брали 288 спортсменів, котрі представляли 15 команд з різних куточків України. На дистанції 60 метрів з 

бар’єрами виборола бронзу та поповнила власну скарбничку нагород студентка факультету фізичного 

виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка Юлія Сухотська (тренери А. 

Лайчук, А.Ледна) [8]. 

28-29 березня 2014 року в Цюрупінську відбувся весняний чемпіонат України з легкоатлетичного 

кросу, в якому взяли участь більше 130 спортсменів. Житомирщину представляли делегація із трьох 

спортсменів. Житомирянка Наталія Трибель (СДЮШОР, тренер Ледньова А.Є.) стала чемпіонкою на дистанції 

2 км серед дівчат до 17 років. Вихованка СДЮШОР Тамара Левченко здобула срібло на дистанції 4 км серед 

юніорок. Срібним призером на дистанції чотири кілометри серед чоловіків став представник Житомирської 

ОШВСМ Василь Коваль [8]. 

16 червня 2014 року в Києві, на стадіоні «НСК «Олімпійський», відбувся Командний Чемпіонат 

України з легкої атлетики, в якому взяли участь 780 спортсменів з усіх областей України. У складі 

Житомирської області виступили 38 спортсменів. Так, на дистанції 800 метрів серед чоловіків третє місце 

здобув бердичівлянин В’ячеслав Олішевський. У естафеті 4 по 400 метрів серед жінок третє місце здобула 

збірна Житомирської області, у складі якої виступала Юлія Олішевська (тренер – Володимир Зорнік) [5]. 

У Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який також відбувся на головній спортивній 

арені України – НСК «Олімпійський» у Києві 19 червня, взяли участь найкращі юніори – талановиті 

представники легкої атлетики зі всієї України. У секторі для стрибків у висоту серед юніорок третє місце з 

результатом 180 см здобула вихованка Олександра Михальченка – бердичівлянка Ірина Миронюк. Серед 

юніорів у секторі для стрибків у висоту третє місце з результатом 210 см здобув вихованець Ігоря Лонського – 

Владислав Мазур [7].  

Знаменита Бердичівська школа стрибунів у висоту імені Віталія Лонського вже десятки років поспіль 

відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Вихованці школи успішно виступають на Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях. За межами України, у місті Турин, що у Італії, відбувся Чемпіонат Італії з легкої 

атлетики серед юніорів 1995-1996 років народження. У змаганнях стрибунів у висоту серед юнаків перше місце 

з результатом 209 см здобув вихованець ДЮСШ імені Віталія Лонського бердичівлянин Євген Терентьєв 

(тренер І. В. Лонський). Нині тренером Євгена є відомий італійський тренер Джузеппе Оскар Фальчіано, 

оскільки він разом із родиною, переїхав до Італії [8]. 

Наприкінці червня 2014 року у Бердичеві традиційно відбувся Меморіал відомого бердичівського 

тренера зі стрибків у висоту Віталія Лонського, під час якого серед дівчат друге місце зайняла бердичівлянка 

Ірина Миронюк з результатом 177 см (тренер Олександр Михальченко), серед юнаків перемогу здобув 

бердичівлянин Дмитро Нікітін з результатом 210 см та третє місце здобув Андрій Шклярук з результатом 195 

см – вихованці Ігоря Лонського. Переможцем змагань зі стрибків у висоту з результатом 228 см став 

бердичівлянин Юрій Кримаренко [7]. 
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2 жовтня 2014 року в Кіровограді на стадіоні «Зірка» відбувся командний чемпіонат України з легкої 

атлетики серед юнаків та дівчат 1997 року народження і молодше. Житомирщину представляли 32 спортсмени. 

В умовах досить жорсткої конкуренції збірна Житомирської області фінішувала на 7-ій позиції з 24 команд. А 

вихованці СДЮШОР з легкої атлетики увійшли в п'ятірку кращих серед 17 СДЮШОР України. Так, 

житомирська спортсменка, вихованка СДЮШОР з легкої атлетики Дарія Хусаїнова (тренери - брати Чернови) 

стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби серед дівчат віком до 17 років, яка подолала дистанцію 3000 

метрів за 14.24,63 хв. Значно напруженіша боротьба розгорнулася серед юнаків на дистанції 5000 метрів. 

Житомирянин Володимир Мицик (СДЮШОР з легкої атлетики) здобув бронзу [5; 6]. Команда житомирян 

здобула золото в естафетному бігу 100+200+300+400 мерів. (Вячеслав Шульга (СДЮШОР), Владислав 

Ковальчук (Колос), Ростислав Шелесько (Колос) та Борис Ульянов (СДЮШОР). Команда дівчат стала лише 

четвертою, хоча і принесла залікові очки в скарбничку області.  

18 жовтня 2014 року в Івано-Франковську на чемпіонаті України зі спортивної ходьби збірна команда 

Житомирської області здобула шість медалей. Чемпіоном на дистанції 10 кілометрів серед юнаків до 17 років 

став вихованець ЖСДЮСШОР Володимир Мицик. Виграла цю ж дистанцію у жінок Наталія Концевич 

(ОШВСМ) [5]. 

За результатами 2014 року бердичівський легкоатлет, стрибун у висоту вихованець школи Лонського, 

чемпіон світу (2005), заслужений майстер спорту України Юрій Крімаренко увійшов в рейтинг найсильніших 

легкоатлетів світу. Найкращий результат Юрія Крімаренка – 2.28 м, підкорених у Бердичеві в червні, та 2.25 

м (стрибки у приміщеннях), взяті у Сумах у лютому 2014 року [5]. 

Зауважимо, що 24 грудня 2014 року в Сумах у легкоатлетичному манежі УАБС відбудулися традиційні 

змагання зі спортивної ходьби – «Фінал Кубка України», на якому команда легкоатлетів Житомирської області 

посіла І місце в загальному заліку, набравши 292 очки і в командному підсумку стали першими, випередивши 

команди Сумщини і Київщини, та завоювали Кубок України. 

Переможцями та призерами змагань стали Володимир Мицик, Галина Яковчук, Наталія Концевич, 

Олена Шевчук, Олександр Венгловський, Олексій Білорус, Володимир Юхимчук та Назарій Степанюк. Всього 

Житомирську область на змаганнях у Сумах представляли 36 спортсменів СДЮШОР з легкої атлетики. 

Тренери нашої збірної - Андрій та Віктор Чернови, Анатолій Малівський, Сергій Єдинач [6]. 

Висновки. Проведений аналіз літературних джерел та інтернет-ресурсів дозволив зробити висновок, 

що проблема вивчення спортивних досягнень легкоатлетів нашого краю є досить сучасною та актуальною, а 

Житомирщина є одним із найбільш спортивних регіонів держави, в якому працює ціла плеяда молодих 

талановитих тренерів, вихованці яких показують вражаючі результати – чемпіони України, Європи та призери 

всесвітніх змагань.  
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