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IV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС СТАНОВЛЕННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ  

НА ЖИТОМИРЩИНІ 
Тетяна Яворська 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Постановка проблеми. Історія спортивного життя Житомирщини ─ це витвір сотень 

і тисяч людей, які жили й проживають нині на цій землі. Це шлях видатних особистостей, 
які прославляли не тільки Полісся, а й усю Україну. 

Цікавість до історичного минулого рідного краю та його спортивного життя, 
наявність великої кількості архівних матеріалів, узагальнення досвіду кращих 
спортивних організацій, широкий арсенал та доступність інформаційних джерел, 
відкриття можливості об'єктивного висвітлення явищ, подій та фактів, особливо тих, які 
не могли стати предметом дослідження у попередні роки та залишилися поза 
предметним колом наукових розвідок значно підвищив інтерес до розвитку спорту та 
його видів на рідній батьківщині, зокрема Житомирщині. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія розвитку фізичної культури та 
спорту на Житомирщині завжди були в полі зору дослідників. Найбільш вагомий внесок 
у вивчення спортивного минулого Житомирщини зробив Ілля Павлович Опанащук. Так, 
у своїй монографії «Золоті сторінки спортивної Житомирщини» він розглядав проблему 
розвитку фізичної культури й спорту на Житомирщині, розповідав про видатних 
спортсменів, тренерів, викладачів і організаторів фізичного виховання, наводив цікаві 
історичні відомості, спогади ветеранів спорту, пам'ятні дати [6]. Крім того, такі відомі 
автори, як А. Вексельман, М. Волинець, В. Димчук, Л. Зінов'єва, В. Коржук та інші 
слідкували за спортивними досягненнями майбутніх чемпіонів Житомирщини та 
підводили підсумки змагань з легкої атлетики. 

Аналіз літературних джерел встановив, що на сучасному етапі недостатньо 
глибоких досліджень, пов'язаних з вивченням історії становлення легкої атлетики на 
Житомирщині, тому тема є актуальною та своєчасною. 

Мета    статті:  вивчити та проаналізувати  проблему  становлення   легкої  
атлетики  на Житомирщині. 

Методи, організація досліджень:аналіз літературних джерел, архівних матеріалів;  
узагальнення передового досвіду; опитування; опрацювання інтернет-ресурсів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Легка атлетика культивувалась у всіх 
країнах світу, її історія сягає своїм корінням у глибину віків. Великої популярності 
легкоатлетичний спорт досяг у Стародавній Греції, яка збирала найбільшу кількість 
учасників і глядачів. Легка атлетика завжди була найпопулярнішим видом спорту у 
програмі Олімпійських ігор, а змагання легкоатлетів ставали самими яскравими в житті  
Олімпіад [1. с. 18]. 

У серпні 1913 року у м. Житомирі Стефан Владиславович Іваницький організував  
гурток легкоатлетів-любителів.«Піонерами» легкої атлетики м. Житомира в 1921 році 
стали  Вадим  Снетенчук, Леонід  Григор'єв,  Олександр  Єгоров, Віктор Карабанов, 
Микола Левицький, Микола Вакулко, Василь Угнівий, Георгій Дорн, які й увійшли до   
складу збірної команди. 

10-18  серпня  1921   року  легкоатлети   з  Житомира   взяли участь у першій  
Всеукраїнській олімпіаді з легкої атлетики, що відбулася в Харкові. 

Починаючи з  1921  року, спортсмени Волині (Житомира) виходять на провідні 
позиції легкоатлетичного спорту України. 01 вересня 1921 року у перших змаганнях із  
метань на площадці інституту народної освіти (нині ЖДУ ім. 1. Франка) та з бігу на 100 м 
на третьому бульварі перемогу здобув С.В. Іваницький. у стрибках у довжину та  висоту 
- В. Карабанов, у штовханні ядра - Я. Розит. Досягнення ряду рекордних результатів у 
бігових та стрибкових видах під час першої Волинської губернської олімпіаді в 1922 році 
спричинило до нового поштовху розвитку легкої атлетики. Так, у  
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Всеукраїнській олімпіаді (1922 р.) та на першій Всеукраїнській спартакіаді (1923 р.), що 
відбулися у м. Харкові, збірна команда Волині у складі 7 чоловік виборола III місця. 

На Всеукраїнських змаганнях  (1474 р) у  м. Харків  звання  чемпіонів  України 
завойовують  Леонід Григор'єв в метанні списа та  Вадим Спетенчук у потрійному 

стрибку. На II Всеукраїнській спартакіаді (1927 р.). окрім чемпіонів В.М. Спетенчука та 
Н.Варенцової, III місце в стрибках у висоту (1 м 34 см) завоювала Качанівська з 
м.Чернятин (Коростень), жіноча команда в естафеті (4х100 м - 57,4 с) завоювала II місце 
та в естафеті 3x500м - III місце [5, с. 2-3]. 

У червні 1935 року при міськраді фізкультури в Житомирі була організована школа 
легкої атлетики, де займалися кращі легкоатлета Павликовський, Жижин, Семко та ін. У 
1936 році при Палаш піонерів та жовтенят була відкрита спортивна школа з відділенням 
для легкої атлетики. Популярними стають масові змагання з легкоатлетичного кросу на 
призи газети «Радянська Волинь». Важливою віхою у подальшому розвитку легкої 
атлетики в області стало утворення добровільно-спортивних товариств в передвоєнні 
роки. Фізкультурники і спортсмени Житомирщини, у роки Великої Вітчизняної війни, 
боролися з ворогом на фронті, у підпіллі і партизанських загонах. Особливою мужністю і 
героїзмом у роки війни відзначилися імена легкоатлетів, зокрема: Костянтин Ареф'єв, 
Яків Батюк. Володимир Бурба. Всі вони удостоєні звання Героя Радянського Союзу [6, 
с.11]. 

Відразу, після визволення м. Житомира 31 грудня 1943 року в занадто складних 
умовах перших післявоєнних днів і місяців розпочалася копітка робота з відновлення 
спортивної бази, налагодження навчально-тренувального процесу. 27-28 серпня 1944 р. в 
Житомирі відбулися перші післявоєнні змагання з легкої атлетики, переможцями яких 
стали І. Красницький, Ф. Мельников, серед жінок відзначилися Пінчук, Мороз, 
Лікарчук, Конкратова, Ганьба. 

У липні 1945 року па Житомирському стадіоні «Динамо» три дні відбувалася 
обласна спартакіада, на якій 350 учасників відстоювали спортивну честь своїх районів і 
міст, змагалися за почесне право участі у республіканській спартакіади. У змаганні 
команд міст по бігу. стрибках, малій і великій шведських естафетах, по штовханню ядра і 
метанню гранати першість завоювала команда Житомира, II місце - команда 
Бердичева, ІІІ - команда Коростеня. 

За даними архівних матеріалів, в період з 15 червня по 15 липня 1945 року в містах  
і районах відбулися районні і міські легкоатлетичні спартакіади, в яких взяли участь 22 
тис. 326 спортсменів-легкоатлетів. 

У 1946 році легкоатлети Житомирщини у складі 44 учасників брали участь у 
Всесоюзному кросі в Москві. 

У період 1946-1950 рр. кращими легкоатлетами Житомирщини були 
І.Красницький, Шмакова, С.Болотова, Е. Велигуро, І. Голумбієвський, О. Смульська, О. 
Ступко, Бородіна, Гулак, Головатюк, Ф. Мельникова, Паніна, О. Слуцький, Н. Бакаляр, 
М. Білошицький. Ф. Вознюк. 

У 1951 році учень СШ № 2 м. Бердичева, вихованець тренера В.О. Жабенко та 
спорттовариства «Іскра» Володимир Ситкін встановив всесоюзний рекорд зі стрибків у 
висоту серед юнаків (181 см). В.О. Ситкін першим із українських стрибунів подолав 2-х 
метровий рубіж, першим із спортсменів Житомирщини брав участь в Олімпійських іграх 
1956 року в далекому Мельбурні, розкрив тренерський талант засновника Бердичівської 
школи стрибунів у висоту В.О. Лонського. 

У 1952 році було створено обласну федерацію легкої атлетики, яку очолював П.О. 
Жабенко та яка сприяла поліпшенню навчально-тренувального процесу, організації 
масової роботи з розвитку легкої атлетики[7, с. 399-403]. 

Найбільш масовим видом спорту була легка атлетика. Статистика свідчить, що 
якщо у 1927 році легкою атлетикою в Житомирському окрузі займалося всього 520 
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спортсменів, на кінець 1940 року ця кількість зросла до 12305 чоловік, то в 1958 році 
цим видом спорту займалося 63843 чоловіки [6. с. 12]. 

У 1962 році вихованець тренера В.О. Лонського Валерій Скворцов виконав 
норматив майстра спорту СРСР зі стрибків у висоту, став чемпіоном Житомирщини, а 
на республіканській спартакіаді школярів у Харкові став чемпіоном України та 
кандидатом до олімпійської команди країни. У 1966 році Скворцов став чемпіоном 
Європи з найкращим результатом - 221 сантиметр, а тренеру В.О. Лонському у 1968  
році було присвоєно звання «Заслужений тренер СРСР».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

У 1970-х роках одним із найкращих радянських стрибунів у висоту був учень 
тренера Віталія Лонського Р.Ф. Ахметов - майстер спорту міжнародного класу, 
заслужений працівник фізичної культури та спорту України, семикратний чемпіон 
України (двічі встановлював рекорд України-219см і 223см) двократний переможець 
першості СРСР та Європи, чемпіон V Спартакіади народів СРСР (1972 р.). учасник XX 
Олімпійських ігор у Мюнхені, де виборов шосте місце [7, с.399-403]. 

Кращими тренерами того періоду були житомиряни М.Г. Кнітер, П.О. Жабенко, 
М.Й. Речич, Г.В. Босенко. Л.Л. Михайлов, бердичівляни-В.О. Жабенко, Я.М. Гердель 
Ф.К. Мельников, Бочинський (Радомишльський район). СІ. Іванов, О.М. Слуцький із  
Коростеня. 

Майже півстоліття виховував спортсменів високого класу майстер спорту СРСР 
неодноразовий чемпіон і рекордсмен області, заслужений тренер УРСР М.І. Денисов. 
Саме його учениця Інна Євсеєва. рекордсменка світу в бігу на 1000 м. була найближче 
до Олімпійського п'єдесталу в 1988 р. в Сеулі і в 1992 р. на Олімпіаді в  Барселоні  (4 
місце) із усіх олімпійців Житомирщини. Олена Колесник стала першою рекордсменкою 
України в бігу на 400 м із бар'єрами та чемпіонкою спартакіади України [5, с. 3]. 

У 1995 році блискучий шанс увійти  до  складу збірної команди України, взяти 
участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики у м. Ґетеборзі та Олімпійських іграх  у  м.  
Атланті отримала майстер спорту міжнародного класу Інна Євсеєва. У цьому ж  році  
вперше виконали норматив майстра спорту Сергій Шелесько, який у 2006  році  був 
кандидатом у Олімпійську збірну України, Інна Вовченко (Коростишів) Інна Цуд  та 
Наталія Алексеєва [2; 4]. 

Майже за 40 років тренерської і викладацької діяльності більше 30 чемпіонів і 
призерів України, кількох рекордсменів області підготував заслужений тренер України 
О.О.  Зімароєв.  Прославили   легкоатлетичну   Житомирщину   й   учні тренера  
В.О. Семченкова. 

У 1995 році у м. Київ відбулися змагання на першість серед юніорів, під час яких 
сформувалася збірна команда України для участі у міжнародних турнірах  у  Турції, 
Англії та Росії.  До  складу  увійшло троє  учасників  -  Тетяна Кравченко, Тетяна 
Воровченко і Микола Вікарій [3]. 

Збірні  команди області  брали   участь   у   VI   літній Універсіаді України 
Всеукраїнській Спартакіаді працівників освіти. Всеукраїнській Спартакіаді для дітей 
сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки,  та  інших  республіканських і 
міжнародних   змаганнях. Бердичівські   школярі    стали    срібними призерами 
Всеукраїнських змагань «Старти надій». У цих престижних змаганнях  призерами  з 
легкої атлетики стали Тетяна Сметаннікова та Олександр Венгловський.  

240 учасників Спартакіади школярів області взяли участь у II Спортивних іграх 
школярів України. Результати виступів спортсменів області у  ІІ Спортивних  іграх 
школярів  України   показали,   що   бердичівлянка  Наталія Гапчук (тренер О.В. 
Михальченко) перемогла в стрибках у висоту. У числі призерів також були бар’єристка 
Габрієла Козіна (В.І. Лосєв). Юрій Ципоренко (В.І. Чернов)–спортивна ходьба, Леонід 
Матусевич (Л. И. Матусевич) - стрибки у висоту, Людмила Коваленко (О.В. Гаврилюк) 
- біг на 1500 і 3000 метрів. 
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26 навчальних закладів брали участь у V Універсіаді Житомирщини. Серед вищих 
навчальних закладів III—IV рівнів акредитації перемог) здобули представники 
Державного агроекологічного університету. Вони були кращими у легкі» атлетиці, кросі 
тощо (6558 очок), практично на 800 очок відстала збірна Державного технологічного 
університету. Трете місце було за студентами Державного університету імені Івана 
Франка. 

Серед 18 команд вищих навчальних закладів 1-11 рівнів акредитації кращими, як і в 
попередні роки, були студенти Житомирського агротехнічного коледжу. Друге місце - 
базовий медичний коледж, трете - Бердичівський педагогічний коледж. У юнаків 
призові місця розподілилися таким чином: Житомирський автодорожній, Житомирський 
агротехнічний та Бердичівський політехнічний коледжі. 

Добру фізичну та спортивну підготовку на Спартакіаді 2004 року показали учні 
ГГІУ № 5 (м. Житомир), де завоювали другі місця з легкоатлетичного кросу. Дівчата  
ПТУ № 20 (м. Житомир) стали другими в легкоатлетичному кросі і посіли перше 
загальнокомандне місце. 

Для популяризації фізичної культури і спорту, активізації спортивно-масової  
роботи було проведено Першу Спартакіаду працівників вищих навчальних закладів І—IV 
рівнів акредитації. У змаганнях з п'яти видів спорту взяли участь десять команд. 

Гарні результати у своїх вікових групах показали легкоатлети Інна Вовченко (нині 
доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Житомирського державного 
університету імені Івана Франка). Микола Заболотний (керівник фізичного виховання 
кооперативного коледжу бізнесу і права). Сергій Шелесько (на той час викладач 
Житомирської філії міжнародного університету розвитку людини «Україна»), Олена 
К'узьменко (викладач агротехнічного коледжу). 

Під час участі у юнацьких іграх України 2009 року спортсмени області здобули 2 
золоті медалі і обидві - представники м. Житомира. Це Олександра Степаненко 
(триатлон)та Галина Яковчук (легка атлетика). 

Успішно виступають паші спортсмени на міжнародних змаганнях. На Кіпрі у 
змаганнях зі стрибків у висоту друге місце посів Юрій Кримаренко. Призером 
міжнародних змагань з легкої атлетики у Львові була Наталія Гапчук. 

Житомирщина пишається виступами учасниці XXX Олімпійських ігор 2012 р. в 
Лондоні бердичівлянки Людмили Коваленко, яку тренує один із кращих фахівців області 
О.В. Гаврилюк. Всім нам пам'ятні виступи неодноразовою чемпіонату СРСР, учасника 
XXII Олімпійських ігор Олексія Дем'янюка із Баранівки. 

Легкоатлети області разом із іншими спортсменами гідно пронесли естафету  
олімпійського вогню XXII Олімпійських ігор. 

Спортсмени нашого краю пройшли великий шлях від стрибків через вогонь (у 
далекому минулому) до сучасних змагань міжнародного рівня зі стрибків у висоту. На 
спортивному святі в місті Бердичеві вихованці заслуженого тренера України О. В. 
Михальченка на сцені будинку культури імені Олексія Шабельника уперше в світі 
стрибали через планку удвох, і навіть утрьох, одночасно Такі стрибки спортсмени 
повторювали і в місті Житомирі на сцені обласного драматичного театру імені Івана 
Кочерги. Того ж року легкоатлет з міста Бердичева Юрій Кримаренко став чемпіоном 
світу зі стрибків у висоту і отримав звання заслуженого майстра спорту України. Згодом 
він виступав і на XXIX Олімпійських іграх в Пекіні. У 2009 році Ю. Кримаренко став 
переможцем Кубка Європи зі стрибків у висоту [6, с.11] 

Проведений нами аналіз літературних джерел показав, що відомі тренери вносять 
вагомий внесок у розвиток легкої атлетики на Житомирщині, успішно готують 
легкоатлетів до виступів у змаганнях різного рівня. У таблиці І представлено прізвища 
легкоатлетів Житомирщини, які брали участь в олімпійських іграх, та їх тренерів. 

На сьогоднішній день, при дослідженні інформаційних джерел і архівних 
матеріалів, перше на що звертається увага, так це те, що: 1) на Житомирщині з  легкої 
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атлетики проводилися та проводяться велика кількість змагань; 2) наші легкоатлети 
досягали та здобувають високі спортивні результати; 3) цей вид спорту розвивається в 
20-ти дитячо-юнацьких спортивних школах міст і районів Житомирської області;  4) 
легка атлетика приносить Житомирщині третину залікових очок у рейтинг зі спорту 
вищих досягнень. 

Таблиця 1  
Легкоатлети Житомирщини – учасники олімпійських ігор  

№ 

з/п 
Ігри Олімпіад 

ПІБ 

учасника 

ПІБ 

тренера 

1.  Ігри XVI Олімпіади 

(1956 р., Мельбурн (Австралія) 
Ситкін Володимир Василь Жабенко 

2.  Ігри XVIII Олімпіади 

(1964 р., Токіо (Японія) 

Скворцов Валерій Віталій Лонський 

Народицький Лазар В.А.Запорожанов  

3.  Ігри XIX Олімпіади 

(1968 р., Мехіко (Мексіка) 

Скворцов Валерій Віталій Лонський 

Хлопотнов Олексій 
В.А.Запорожанов 

Цимаш Лідія 

4.  Ігри XX Олімпіади 

(1972 р., Мюнхен (Федеративна 

Республіка Німеччини) 

Ахметов Рустам Віталій Лонський 

5.  Ігри XXII Олімпіади 

(1980 р., Москва (СРСР)) 
Дем’янюк Олексій Н. А. Вальчук 

6.  Ігри XXIV Олімпіади 

(1988 р., Сеул (Республіка 

Корея)) 

Євсєєва Інна Микола Денисов 

7.  Ігри XXV Олімпіади 

(1992 р., Барселона (Іспанія)) 
Євсєєва Інна Микола Денисов 

8.  Ігри XXVІ Олімпіади 

(1996 р., Атланта (США)) 
Пуха Ірина О. Ситник 

9.  Ігри XXVII Олімпіади 

(2000 р., Сідней (Австралія)) 
Пуха Ірина О. Ситник 

10.  Ігри XXVIII Олімпіади 

(2004 р., Афіни (Греція)) 
Книш Михайло Віктор Медведчук 

11.  Ігри XXІХ Олімпіади 

(2008 р., Пекін (Китай)) 
Крімаренко Юрій 

Володимир 

Журавльов 

Горпинич Валентина 

 
Микола Колодєєв 

12.  Ігри XXХ Олімпіади (2012 р., 

Лондон (Англія)) 

Коваленко Людмила Олександр Гаврилюк  

Олішевська Юлія В.Р. Зорнік 

Висновки. Таким чином, легка атлетика пройшла не легкий шлях свого розвитку, 
починаючи ще з Давньої Греції за багато віків до нашої ери, долаючи багато перешкод 
на своєму шляху, завдяки яким історія назавжди закарбувала стільки блискучих перемог 
та легендарних імен, які поклали фундамент у розвиток легкої атлетики на 
Житомирщині, які виховали перших майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного 
класу. 

Отже, ознайомлення із зібраними та опрацьованими   матеріалами сприятиме 
розвитку української спортивної науки та подальшому відновленню золотих сторінок 
історії спортивної Житомирщини. 

Перспективи  подальших досліджень  полягають   у  вивченні   спортивних 
досягнень легкоатлетів Житомирщини на сучасному етапі. 
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АНОТАЦІЇ 

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС СТАНОВЛЕННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА 
ЖИТОМИРЩИНІ 

Тетяна Яворська 
Житомирський державний університет імені Івана Франка  

У статті здійснено теоретико-історичний дискурс становлення легкої атлетики на 
Житомирщині. Проаналізовано участь у змаганнях та досягнення легкоатлетів Житомирщини на 
різних етанах розвитку легкої атлетики. Вивчено внесок відомих тренерів у розвиток легкої 
атлетики на Житомирщині. Визначено динаміку спортивних досягнень легкоатлетів 
Житомирщини. 

Ключові слова: історія, легка атлетика, олімпійські ігри, спортсмени, тренери, змагання, 
спортивні досягнення. Житомирщина. 

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ НА ЖИТОМИРЩИНЕ 

Татьяна Яворская  
Житомирский государственный университет имени Ивана Франка 

 В статье осуществлен теоретико-историчний дискурс становления легкой атлетики на 
Житомирщине. Проанализировано участие в соревнованиях и достижение легкоатлетов 
Житомирщины на разных этапах развития легкой атлетики. Изучен вклад известных тренеров в 
развитие легкой атлетики на Житомирщине. Определена динамика спортивных достижений 
легкоатлетов Житомирщины. 

Ключевые слова: история, легкая атлетика, олимпийские игры, спортсмены, тренеры, 
соревнования, спортивные достижения Житомирщина. 

THEORETICAL AND HISTORICAL DISKURS OF BECOMING  OF  TRACK - 
AND- FIELD ONZHYTOMYRSHCHYNA 

        Tetiana Yavorska 
Zhytomyr Ivan Franko State University 

In the article theoretical and historical diskursof becoming of track-and-field is carried 
out on Zhytomyrshchyna. Participating in competitions and achievement of athletes of 
Zhytomyrshchyna is analysed on the different stages of development of track-and-field.  The 
contribution  of  the known trainers is studied to development of track-and-field on 
Zhytomyrshchyna. The dynamics of sporting achievements of athletes of Zhytomyrshchyna is 
certain. 

Key words: history, track-and-field. olympic games, sportsmen, trainers, competitions, 
sporting achievements, Zhytomyrshchyna. 
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