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ПЕРШІ КРОКИ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ 

СПОРТИВНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ 
 

Ю. Ю. Литвинчук, Т. Б. Кутек, Р. Ф. Ахметов 
Житомирський державний університет  

імені Івана Франка 
 
Анотація. У статті розглянуто перші кроки розвитку і 

становлення фізичної культури і спорту на Житомирщині. Ро-

бота містить інформацію щодо створення і діяльності перших 

спортивних товариств та організації процесу фізичного вихо-

вання у навчальних закладах Волинської губернії. 

 
Постановка проблеми. Олімпійська освіта – один 

із ефективних шляхів розвитку олімпійського руху та 
гуманізації всього суспільства [2]. 

В історії суспільного розвитку важлива роль форму-
вання фізичних та психологічних якостей людського 
роду завжди належала фізичній культурі та спорту. Во-
ни сприяли вихованню фізичної, розумової та психоло-
гічної гармонії людської особистості [1, 5].  

Аналіз останніх досліджень. Питання необхіднос-
ті популяризації та розвитку олімпійської освіти як по-
зитивного фактора, що сприяє гуманізації суспільства, 
знайшли відображення у роботах вітчизняних дослідни-
ків В.М.Платонова (2010-2012), М. М. Булатової (2010-
2014), С. Н. Бубки (2011-2014), В. М. Єрмолової (2011-
2013). 

Перші результати дослідження історії розвитку фі-
зичної культури і спорту на Житомирщині викладено у 
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працях І. П. Опанащука [5], які лягли в основу створен-
ня галереї спортивної слави Житомирщини. Пізніше ви-
вчення даного питання продовжили Р. Ф. Ахметов [1], 
Т. Б. Кутек [4], Г. П. Грибан [3]. Однак, вивчення історії 
олімпійського руху та збереження спортивних традицій 
Житомирського краю потребує подальших досліджень.  

Мета – вивчення і збереження спортивних тради-
цій, популяризація і накопичення знань про історію ви-
никнення та розвитку фізичної культури і спорту на 

Житомирщині. 
Завдання дослідження: 
1. Аналіз літературних джерел з історії розвитку фі-

зичної культури і спорту на Житомирщині. 
2. Збір інформаційних та документальних матеріалів. 
3. Опис зібраного матеріалу та розподіл за хроноло-

гією. 
Методи дослідження: аналіз і узагальнення літера-

турних джерел, збір інформації, документальних мате-
ріалів та їх систематизація, обробка документальних і 
архівних матеріалів. 

Результати досліджень. Історія фізичної культури 
на Житомирщині сягає корінням у той період, коли вся 
культура і розумова діяльність людини обмежувалась 
безпосереднім забезпеченням умов існування. Ключову 
роль у цей період відігравало мисливство. Використан-
ня знарядь праці з метою полювання вимагало нових 
навичок рухів, збільшення сили, швидкості, витрива-
лості та рухової активності. Використовувані при полю-
ванні стрибки через перешкоди почали самостійно роз-
виватися. З’явилися синтезовані форми бігу на від-
стань, стрибків, танцювальних і метальних рухів [1].  

Сучасні види фізичної культури і спорту в нашому 
краї почали розвиватися тільки у минулому столітті. 
Економічна й культурна відсталість Волинської губернії, 
центром якої з 1804 року був Житомир, зумовлювала 
мізерний рівень розвитку фізичної культури й спорту. 
Волинська губернія з тримільйонним населенням не ма-
ла жодного капітального спортивного спорудження. 
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М’ячі для гри в – лапту робили з шерсті, яку змочували 
водою і катали між долонями. Футбольні м’ячі набивали 
тирсою або соломою. Усі ігри та розваги з весни до осе-
ні проводилися під відкритим небом [5].  

Перші спортивні гуртки на Волині виникли у другій 
половині XIX століття. Волинська губернія тоді займала 
територію Волині, у південно-західній частині імперії, 
на північному заході українських земель, на території 
сучасних Рівненської, Волинської, більшої частини Жи-

томирської, а також північних частинах Тернопільської 
та Хмельницької областей. 

За період від дня заснування першої чоловічої Жи-
томирської гімназії з 1833 року не було проведено жод-
ного спортивного заходу. Як правило, гімнастику ви-
кладав вчитель давніх мов. Внаслідок того, що на уро-
ках в основному займались стройовою підготовкою, то 
пізніше на допомогу викладачу давніх мов і гімнастики 
запрошувались молодший унтер-офіцер і барабанщик. 
У 1872-1873 навчальному році гімнастика проводилась 
у першому і третьому класах два рази на тиждень, у 
другому, четвертому, п’ятому й шостому – по одному, а 
у підготовчому класі – тільки на перерві. До 1873-1874 
навчального року на уроках гімнастики займались віль-
ними вправами й маршируванням (підготовча гімнас-
тика). Потім з четвертого класу почали проводити гім-
настику на снарядах. Уроки з гімнастики у шостих – 
восьмих класах були лише для бажаючих. У поодальшо-
му, майже всі уроки гімнастики були винесені на вели-
ку перерву.  

Архівні документи свідчать, що у листопаді 1893 
року було організовано перше спортивне товариство – 
товариство велосипедистів-любителів, яке діяло до 1915 
року. Про створення товариства велосипедистів-люби-
телів вийшла й замітка в газеті «Волинь» від 1.12.1893 р. 
З жовтня 1897 року розпочало свою діяльність Волинсь-
ке товариство полювання, яке пропрацювало до 1917 
року. У 1898 році організовується Волинська округа ім-
ператорського російського товариства спасіння на во-

https://uk.wikipedia.org/wiki/Волинь
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рівненська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Волинська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомирська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомирська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомирська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомирська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомирська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тернопільська_область
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницька_область
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дах. Дане спортивне товариство працювало до 1916 ро-
ку. Любителі бігу у квітні 1900 року організували това-
риство любителів бігового i рисистого спорту, яке діяло 
до 1916 року. Через 7 років, у серпні 1900 року, було 
організовано товариство сприяння виховання дітей із 
відділом захисту дітей, яке пропрацювало до 1912 року. 
У 1907 році у Житомирі було створено товариство лю-
бителів фізичних вправ. П’ять років воно працювало і 
залучало до рухової діяльності людей, які вже тоді оці-

нили для себе величезну роль фізичних вправ для жит-
тєдіяльності і зміцнення здоров’я. Прихильники полю-
вання згуртувалися у товариство любителів Правильно-
го полювання, яке організували 17 червня 1908 року 
(діяло до 1917 року). У 1908 році розпочало свою діяль-
ність товариство опіки бідних дітей при Волинському 
громадському училищі Талмуд-Тора, яке також працю-
вало до 1917 року. 24 жовтня 1909 року ознаменувало-
ся відкриттям Радзивілівського шахового збору, який 
ставив за мету – надати можливість своїм членам, їх сі-
м’ям і гостям вивчати шахову гру теоретично і прак-
тично, розповсюджувати її, служити центром згурту-
вання. У 1912 році було організовано спортивний клуб 
«Макабі», який діяв до 1919 року. Архівні документи та 
спогади ветеранів спорту свідчать про те, що перша 
футбольна команда єврейського клубу любителів футбо-
лу «Макабі» була організована у 1912 році. Згодом утво-
рилось ще ряд футбольних команд, які не мали ні стату-
тів, ні спортивних майданчиків. Робітнича молодь гра-
ла на вулицях та пустирях.  

Особливу роль у розвитку фізичної культури на Во-
лині відіграло відкриття 2 вересня 1910 року Волинсь-
кого гімнастичного товариства – Сокіл. Рух – «Сокіл» ви-
ник у Чехії в м. Прага і пов’язаний з боротьбою слов’ян-
ських народів, перш за все чехів, за культурну авто-
номію, а у перспективі – за національну незалежність. 
Ідеї товариства «Сокіл» дуже швидко поширилися в Ук-
раїні. Слідом за Житомирським товариством, яке на по-
чатку своєї роботи нараховувало всього 34 чоловіка, 
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гімнастичні відділення – Сокіл були відкриті у 1911 році 
в селі Квасилові Ровенського повіту, в якому займалось 
42 чоловіка. 11 липня 1911 року газета – «Жизнь Волы-
ни» писала: «По-видимому правление Сокола решило 
энергично заняться своим делом. Было бы весьма жела-
тельно, чтобы лица, явно понимающие всю важность 
физического развития нашей дряблой молодежи, при-
шли бы обществу на помощь». Пізніше гімнастичне то-
вариство – Сокіл було утворене у Здолбунові та місті 

Рівне. Першим головою Волинського гімнастичного то-
вариства «Сокіл» був Іван Онифоросович Чехлатов. На-
чальником (інструктором) Волинського гімнастичного 
товариства «Сокіл» був Максиміліан В’ячеславович Фре-
ліх – викладач гімнастики І та ІІ Житомирських чолові-
чих гімназій (1910–1915 рр.) [3]. 

У гімнастичному товаристві «Сокіл» було організова-
но групи хлопчиків та дівчаток, а також жіночі групи з 
якими працювали інструктори товариства. Одним із 
них був Стефан Франц-Антонович Томан (Крошня 
Чеська). Ось, що писала «Волынская почта» 12 листопа-
да 1912 року: «Музыкальному вечеру предшествовали 
гимнастические соколиные упражнения учениц под ру-
ководством господина Фредлиха, своим прекрасным 
исполнением гимнастических приемов ученицы вызы-
вали общее одобрение присутствующих». Місцем прове-
дення занять Волинського гімнастичного товариства 
«Сокіл» була друга чоловіча гімназія по вулиці Пушкін-
ській (сьогодні біологічний факультет ЖДУ імені Івана 
Франка). 

У 1921 році Волинське гімнастичне товариство «Со-
кіл» очолив Ярослав Іванович Гоушка. Головою Овруць-
кого гімнастичного товариства став Сергій Іванович 
Іванов – чемпіон і рекордсмен Волині в штовханні ядра 
та метанні диска (1928 р.). Гімнастки Волинського то-
вариства «Сокіл» неодноразово влаштовували показові 
виступи на спортивному майданчику Житомирського 
педагогічного інституту, де збиралося багато прихиль-
ників фізичної культури і спорту. Прогресивна громад-
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ськість розуміла важливу роль утворення таких това-
риств. Вони служили базою для формування світогляду, 
зміцнення суспільства та його ланок, у яких знаходили 
відображення національна єдність і фізична працездат-
ність.  

Висновки. Результати проведеного дослідження 
свідчать, що перші основні етапи історії розвитку та 
становлення фізичної культури і спорту на Житомир-
щині були описані у працях І. П. Опанащука [5]. 

Встановлено, що даний напрямок має досить широ-
кий спектр для досліджень і потребує більш детального 
вивчення з метою збереження і примноження історич-
них традицій, популяризації і накопичення знань про 
історію олімпійського руху на Житомирщині. 

Олімпійський рух, гасло якого «Швидше! Вище! 
Сильніше!» міцнішає і розвивається. Історію розвитку 
фізичної культури і спорту Житомирщини дописувати-
ме ще не одне покоління спортивних працівників 
(І. П. Опанащук, 2011) [5]. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення історії розвитку фізичної культури і спорту Жи-
томирщини в період з 1930-1944 років. 
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