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Annotation
Introduction and purpose of the study. The article presents the results of a historical analysis of literary 

sources, archival and local history materials on the problems of the effectiveness of the development of athletics, 
as one of the leading Olympic sports in the Dnipropetrovsk region during the 1950-60s of the last century. It is 
theoretically substantiated that the main prerequisite for successful performances of athletes at the Olympic Games, 
during the specified period, is the determination of the main factors that affect the effectiveness of the organization 
of training athletes, namely: provision of material and technical base; development of mass character and the system 
of sports schools; personnel training.

The hypothesis of the research is that the study of the historical experience of the development of athletics as an 
Olympic sport during the period of the most successful performance of athletes from the Dnipropetrovsk region at the 
Olympic Games can be used to develop regional training programs for athletes to participate in the Olympic Games.

Material and methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, archival 
documents and program and regulatory materials, descriptive, historical and logical method, system analysis method.

Results: the historical prerequisites for the development of athletics are stated, which in the period from 1952 to 
1968 was the only sport in which the region's athletes took part in the Olympic Games and achieved Olympic awards.

The main factors that contributed to the effective organization of training of highly qualified athletes, candidates 
for the USSR Olympic teams have been determined.

The analysis of the results obtained shows that the main factors that contributed to the successful training of 
athletes in athletics were: the historical experience of the development of athletics as a sport since the beginning of 
the twentieth century; development of logistics; high level of qualified coaching staff; effective system of children 
and youth sports.

Conclusions. The organizational foundations of the training system in Olympic sports at the regional level have 
been developed. The conducted research allowed to find out that for the organization of training of highly qualified 
athletes at the regional level, the determining factors are: the choice of priority sports; improving the training of the 
reserve in the children's sports schools system; training of coachers; development of material and technical support.

Key words: Olympic sports, athletics, training of highly qualified athletes, Dnipropetrovsk region.

Анотація
Вступ та мета дослідження. У статті наведені результати історичного аналізу літературних джерел, архів-

них і краєзнавчих матеріалів з проблем ефективності розвитку легкої атлетики як одного з провідних олімпій-
ських видів спорту на Дніпропетровщині у 1950-60-х роках минулого століття. Теоретично обґрунтовано, що 
головною передумовою успішних виступів легкоатлетів на Олімпійських іграх в зазначений період є визначен-
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ня головних факторів, що впливають на ефективність організації підготовки спортсменів, а саме: забезпечення 
матеріально-технічної бази; розвиток масовості та системи ДЮСШ; підготовка кадрів. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що вивчення історичного досвіду розвитку легкої атлетики як 
олімпійського виду спорту у період найбільш успішного виступу спортсменів Дніпропетровської області на 
Олімпійських іграх може бути використано для розробки регіональних програм підготовки спортсменів до 
участі в Олімпійських іграх.

Матеріал і методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, архівних документів та про-
грамно-нормативних матеріалів, описовий, історико-логічний метод, метод системного аналізу.

Результати: викладено історичні передумови розвитку легкої атлетики, яка в період з 1952 р. до 1968 р. 
була єдиним видом спорту, в якому спортсмени області брали участь в Олімпійських іграх і досягали олім-
пійських нагород.

Визначені основні фактори, що сприяли ефективній організації підготовки спортсменів вищої кваліфіка-
ції, кандидатів у олімпійські збірні СРСР з легкої атлетики.

Аналіз одержаних результатів свідчить, що головними чинниками, які сприяли успішній підготовці 
спортсменів у легкій атлетиці були: історичний досвід розвитку легкої атлетики як виду спорту, починаючи 
з початку ХХ століття; розвиток матеріально-технічного забезпечення; високий рівень кваліфікованих тре-
нерських кадрів; ефективна система дитячо-юнацького спорту.

Висновки. Дістали подальшого розвитку організаційні основи системи підготовки в олімпійському 
спорті на регіональному рівні. Здійснення дослідження дозволило з’ясувати, що для організації підготовки 
спортсменів вищої кваліфікації на регіональному рівні визначальними факторами є: вибір пріоритетних ви-
дів спорту;  вдосконалення підготовки резерву у системи ДЮСШ; підготовка тренерських кадрів; розвиток 
матеріально-технічного забезпечення.

Ключові слова: олімпійський спорт, легка атлетика, підготовка спортсменів вищої кваліфікації, Дніпро-
петровська область.

Аннотация
Введение и цель исследования. В статье приведены результаты исторического анализа литературных 

источников, архивных и краеведческих материалов по проблемам эффективности развития легкой атлетики 
как одного из ведущих олимпийских видов спорта на Днепропетровщине в период 1950-60-х годов про-
шлого века. Теоретически обосновано, что главной предпосылкой успешных выступлений легкоатлетов на 
Олимпийских играх в указанный период является определение главных факторов, влияющих на эффектив-
ность организации подготовки спортсменов, а именно: обеспечение материально-технической базы; разви-
тие массовости и системы ДЮСШ; подготовка кадров.

Гипотеза исследования заключается в том, что изучение исторического опыта развития легкой атлетики 
как олимпийского вида спорта в период наиболее успешного выступления спортсменов Днепропетровской 
области на Олимпийских играх может быть использовано для разработки региональных программ подго-
товки спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Материал и методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, архивных документов и про-
граммно-нормативных материалов, описательный, историко-логический метод, метод системного анализа.

Результаты: изложены исторические предпосылки развития легкой атлетики, которая в период с 1952 г. 
до 1968 г. была единственным видом спорта, в котором спортсмены области принимали участие в Олимпий-
ских играх и достигали олимпийских наград.

Определены основные факторы, способствовавшие эффективной организации подготовки спортсменов 
высокой квалификации, кандидатов в олимпийские сборные СССР по легкой атлетике.

Анализ полученных результатов показывает, что главными факторами, которые способствовали успеш-
ной подготовке спортсменов в легкой атлетике были: исторический опыт развития легкой атлетики как вида 
спорта начиная с начала ХХ века; развитие материально-технического обеспечения; высокий уровень ква-
лифицированных тренерских кадров; эффективная система детско-юношеского спорта.

Выводы. Получили дальнейшее развитие организационные основы системы подготовки в олимпийском 
спорте на региональном уровне. Проведенное исследование позволило выяснить, что для организации под-
готовки спортсменов высокой квалификации на региональном уровне определяющими факторами являют-
ся: выбор приоритетных видов спорта; совершенствование подготовки резерва в системе ДЮСШ; подготов-
ка тренерских кадров; развитие материально-технического обеспечения.

Ключевые слова: олимпийский спорт, легкая атлетика, подготовка спортсменов высокой квалификации, 
Днепропетровская область.
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Вступ. Олімпійський спорт є 
важливою складовою частиною 
фізкультурно-спортивного руху 
на міжнародному, національному 
та регіональному рівнях. Досяг-
нення спортсменів на Олімпій-
ських іграх є візитною карткою 
країни і мають велике значення 
для формування її іміджу на між-
народній арені. Саме тому роз-
виток олімпійських видів спорту, 
підтримка спортсменів і тренерів 
у підготовці до Олімпійських ігор 
є головним пріоритетом у діяль-
ності НОК України [8].

Аналіз результатів участі 
спортсменів України і Дніпропе-
тровської області в Олімпійських 
іграх  свідчить про те, що в остан-
нє десятиріччя намітилася тен-
денція до зменшення кількості за-
войованих медалей, тому однією 
з важливих проблем у розвитку 
олімпійського спорту є проблема 
вдосконалення системи підготов-
ки до Олімпійських ігор [6, 8, 13, 
26, 29, 37]. 

Провідні фахівці у сфері фі-
зичної культури і спорту визна-
чають що, система олімпійської 
підготовки включає в себе комп-
лекс педагогічних, медико-біоло-
гічних, психологічних, біомеха-
нічних проблем, які безпосереднє 
пов’язані з технологією навчаль-
но-тренувального процесу підго-
товки спортсменів [9].

Жорстка конкурентна бороть-
ба на Олімпійській арені, по-
стійне зростання кількості країн, 

спортсмени яких завойовують 
олімпійські нагороди, призве-
ли до кардинальних змін, що 
пов’язані з новими підходами до 
організаційних основ  олімпій-
ської підготовки. На теперішній 
час значна увага науковців стала 
приділятися проблемам органі-
заційних основ системи олімпій-
ської підготовки, яка включає в 
себе такі елементи: 

- організацію роботи колекти-
вів фізичної культури,  добровіль-
но-спортивних товариств і спор-
тивних клубів, де безпосередньо 
проводиться навчально-трену-
вальний процес; 

- матеріально-технічне забез-
печення; 

- формування системи підго-
товки резерву та розвиток дитя-
чо-юнацького спорту; 

-  підготовка та підвищення 
кваліфікації тренерських кадрів 
(рис. 1).

Одним із важливих факторів, 
який привертає увагу науковців, 
є проблема підготовки олімпій-
ського резерву, яка розглядається 
як частина комплексної програ-
ми розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні [1, 37]. 

Організаційні основи підго-
товки спортсменів у нових со-
ціально-економічних умовах на 
основі багаторівневої системи 
підготовки резерву розглянуті 
в роботах О.О. Шинкарук [36], 
М. Пітіна [25].

Підготовка резерву як один з 

провідних чинників, що впливає 
на досягнення високих спортив-
них результатів, розглядається у 
дослідженнях А.Ф. Кисельова, 
А.В. Садовського, Г.В. Грищен-
ка, А.А. Руденко, Н.В. Гінкула, 
С.Н. Главатого [16]. Автори зазна-
чають, що успіх на Олімпійських 
іграх фехтувальників Миколаїв-
ської області став можливим піс-
ля створення раціональної систе-
ми підготовки резерву. 

Окремі автори особливе зна-
чення приділяють організації під-
готовки резерву в ігрових видах 
спорту у системі ДЮСШ, оскіль-
ки це впливає на комплектування 
збірних команд [3, 4, 20, 21]. 

На думку фахівців, важливим 
фактором, що впливає на орга-
нізацію підготовки спортсменів 
вищої кваліфікації, є матеріаль-
но-технічне забезпечення на-
вчально-тренувального процесу. 
На важливість вирішення про-
блеми матеріально-технічного 
забезпечення вказують у своїх ро-
ботах М.М. Бака [1], М. Саїд [33], 
А.Ю. Сергєєв [34], Н.Г. Долбише-
ва, І.В. Балджи, Г.А. Саленко [12]. 

За даними авторів Т. Есента-
ева, В. Платонова, Ю. Павленко, 
В. Томашевского [13, 24, 26], за 
останні роки в окремих краї-
нах створено сучасні спортивні 
тренувальні центри, які відпо-
відають підвищеним вимогам до 
матеріально-технічного забезпе-
чення олімпійської підготовки. 
Як стверджують науковці, такі 

Рис. 1. Головні фактори, що впливають на організаційні основи 
підготовки спортсменів в олімпійському спорті
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центри є обов'язковим елементом 
в організаційній структурі спорту 
вищих досягнень.

Аналіз науково-методичної 
літератури з проблем організації 
підготовки у спорті вищих досяг-
нень свідчить, що у вітчизняних 
дослідженнях не приділяється 
достатньої уваги одному з важли-
вих компонентів, а саме – кадро-
вому забезпеченню навчально-
тренувального процесу. Вочевидь 
це пов’язано з тим, що переважна 
більшість фахівців у сфері фі-

зичної культури і спорту, у тому 
числі і тренерських кадрів, мають 
вищу спеціальну освіту. Однак, В. 
Платонов, Ю. Павленко, В. Тома-
шевський [26], які вивчали досвід 
організації підготовки спортсме-
нів країн лідерів в олімпійському 
спорті, визначають, що у більшос-
ті країн розробляються спеціальні 
програми для вирішення проблем 
підготовки висококваліфікованих 
тренерських кадрів. Так, напри-
клад, у Японії при національному 
тренувальному центрі створено 

Національна тренерська академія 
де проходять курс підвищення 
кваліфікації тренери, які працю-
ють з національними збірними 
командами з олімпійських видів 
спорту.

Одним з напрямів національ-
ної стратегії розвитку олімпій-
ського спорту Австралії є роз-
виток широкого міжнародного 
співробітництва та обміну досві-
дом тренерської практики, нау-
ковців та інших спеціалістів. Слід 
зазначити, що у тренувальних 

Таблиця 1
Легкоатлети Катеринославщини (Дніпропетровщини) – чемпіони України в довоєнні роки

Рік виступу ПІБ Дисципліна Результат
1924 Калашников Л. Штовхання ядра 9.39 м
1924 Милославський Н. Біг 5000 м немає даних

1924 Шумська С. Стрибок у довжину 4.47 м 
(рекорд України)

1927 Бусигіна Н. Стрибок у довжину 4.87 м
1937 Божко Г. Біг 800 м немає даних

1937 Муренко І. Біг 1500 м
 Біг 3000 м з перешкодами

4.00,2
9.47,6

1937 Романцов А. Біг 3000 м з перешкодами 10.27,4
1937 Осок Г. Стрибок у висоту 1.75 м

1938 Муренко І. Біг 3000 м з перешкодами 9.41,8 
(рекорд України)

1939 Гудзева В. Стрибок у довжину 5.01 м

Рис 2. Кількість підготовлених спортсменів розрядників-легкоатлетів у 1950-1960 рр. [2]
Примітка:
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центрах більшості зарубіжних 
країн проводиться робота з підви-
щення кваліфікації менеджерів, 
тренерів і судій [26].  

Відомі науковці, які досліджу-
ють організаційні основи олім-
пійської підготовки зазначають, 
що в умовах значної конкуренції 
на Олімпійських іграх важливу 
роль відіграє комплексний під-
хід, який враховує такі фактори 
як: широкий розвиток масовості; 
створення сучасної матеріаль-
но-технічної бази, в тому числі 
комплексних і спеціалізованих 
баз олімпійської підготовки; роз-
виток дитячо-юнацького спорту; 
науково-методичне забезпечення; 
підготовка тренерських кадрів і 
підвищення їх кваліфікації [9, 8]. 

В контексті дослідження ор-
ганізаційних основ підготовки в 
олімпійському спорті на основі 
комплексного підходу привертає 
увагу дослідження групи авторів 
(В.М. Платонов, Ю.А. Павленко, 
В.В. Томашевський) «Подготов-
ка спортсменов разных стран к 
Олимпийским играм». Авторами 
розглянуто особливості систем 
підготовки спортсменів вищої 
кваліфікації країн-лідерів в Олім-
пійському спорті (Китай, США, 

Великобританія, Франція, Канада 
та ін.), проведено детальний ана-
ліз основних чинників, що забез-
печують ефективність підготовки 
збірних команд до Олімпійських 
ігор, до числа яких входять:

- розробка методології систем-
ної підготовки до Олімпійських 
ігор під керівництвом єдиного 
центру;

- наявність ефективної орга-
нізаційної структури (кількості 
спортивних організацій, клубів, 
центрів підготовки та ін.);

- потужна матеріально-техніч-
на база фізичної культури і спор-
ту;

- пріоритетність видів спор-
ту, орієнтована на медалемісткі 
олімпійські види, з урахуванням 
відповідних історичних, кадро-
вих і матеріально-технічних пе-
редумов;

- створення високоефективної 
системи підготовки резерву збір-
них команд [27].

Слід зазначити, що комплек-
сний підхід було успішно реалі-
зовано при розробці та реалізації 
«Цільової комплексної програми 
підготовки збірної команди Укра-
їни з біатлону» до участі у ХХІІ 
Зимових олімпійських іграх 2014 

р. у Сочі. Організаційний ком-
понент цієї програми включав у 
себе: вивчення основних тенден-
цій розвитку біатлону в світі та 
вибір дисциплін в залежності від 
конкурентоспроможності укра-
їнських біатлоністів; сучасне ма-
теріально-технічне забезпечення; 
підвищення кваліфікації тренер-
ського складу збірної команди і 
менеджерів-організаторів. Реалі-
зація цієї програми забезпечила 
перемогу жіночої збірної команди 
України з біатлону в естафетній 
гонці 4х6 км в олімпійських іграх 
[15].

Автори також відзначають, 
що для підвищення ефективності 
підготовки спортсменів на регіо-
нальному рівні важливе значен-
ня має вибір пріоритетних видів 
спорту на основі історичного 
досвіду організації підготовки і 
наявності необхідних матеріаль-
но-технічних умов і кадрового за-
безпечення, що має важливе зна-
чення для сучасної України [26].

Відомий фахівець з питань 
організації та управління у сфе-
рі фізичної культури та спорту 
В.В. Приходько пропонує концеп-
цію формування стратегії серед-
ньострокового розвитку спорту 

Таблиця 2
Спортсмени Дніпропетровщини – рекордсмени СРСР (1950-1960-ті рр.) [5]

№ 
п/п ПІБ ДСТ Розряд Результат Вид л/а Дата встанов-

лення, (р)

1. Басалаєв Г. “Динамо” МС СРСР
1.02.23,0 Біг 20 км 1955

19 км 252 м Біг за 1 год 1955
2 Бєляєв І. “Авангард” МСМК СРСР 8.29,6 Біг 3000 м з/п 10.08.1965

3 Денисенко 
П. “Локомотив” ЗМС СРСР

4,37
Стрибок з 
жердиною

5.09.1951
4,42 11.07.1952
4,44 21.07.1953
4,46 13.09.1954

4 Лисенко Л. “Авангард” ЗМС СРСР

2.04,3
Біг 800 м

3.07.1960
2.04,3 7.09.1960
6.32,6

Біг 3х800 м

17.07.1955
6.27,6 11.09.1955
6.27,4 9.10.1958
6.25,8 2.10.1963
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вищих досягнень в нових полі-
тичних і соціально-економічних 
умовах розвитку України. Автор 
стверджує, що в умовах децен-
тралізації важливе значення має 
створення регіональних центрів 
олімпійської підготовки та під-
вищення ролі національних фе-
дерацій у розвитку олімпійських 
видів спорту. Основою стратегії 
повинен бути вибір пріоритетних 
видів спорту на основі глибокого 
аналізу та обліку існуючих тради-
цій, стану і перспектив розвитку 
окремих видів спорту [28, 31, 30].

Отже, дослідження історично-
го досвіду виникнення, станов-
лення та розвитку легкої атлетики 
як олімпійського виду спорту в 
контексті вивчення факторів, що 
впливають на ефективність орга-
нізації підготовки спортсменів, 
сприятиме розробці регіональних 
програм розвитку фізичної куль-
тури та спорту.

Мета статті – вивчити істо-
ричний досвід розвитку легкої 
атлетики як олімпійського виду 
спорту та визначити основні фак-
тори, що впливали на організацію 
підготовки спортсменів-легкоат-
летів Дніпропетровщини до учас-
ті в Олімпійських іграх у 1950-
60-ті роки.  

Зв'язок роботи з науковими 
планами, темами. Робота вико-
нувалась відповідно до теми пла-
ну НДР Придніпровської держав-
ної академії фізичної культури і 
спорту 2016-2020 рр. «Історичні 
і методологічні основи управлін-
ських підходів до системи під-
готовки спортсменів» номер дер-

легкої атлетики встановили 4 ре-
корди Світу, 14 рекордів Європи 
та 1 рекорд Олімпійських ігор. 
Найбільш високі спортивні ре-
зультати на Олімпійських іграх 
демонстрували  спортсмени Дні-
пропетровщини у період з 1952 
р. до 1968 р. Слід зазначити, що 
у цей період легка атлетика була 
єдиним видом спорту, в якому 
спортсмени області брали участь 
у Олімпійських іграх.

Проведене дослідженні пока-
зало, що головною передумовою 
для успішного розвитку легкої ат-
летики були давні історичні тра-
диції її зародження та розвитку 
на Катеринославщині - Дніпропе-
тровщині.

Як вид спорту, легка атлети-
ка почала свій розвиток на Кате-
ринославщині з початку ХХ ст. 
Особливу популярність заняття 
легкою атлетикою набули у спор-
тивно-гімнастичному товаристві 
«Сокіл». Легкоатлети товариства 
брали участь у багатьох змаган-
нях-зльотах «соколів» і досягали 
високих результатів. Так, на VI 
Всесокольському зльоті у Празі у 
1912 р. «соколи» Катеринослава 
зайняли 16 призових місць. Роз-
витку легкої атлетики сприяло та-
кож впровадження обов’язкових 
занять з фізичного виховання в 
училищах та гімназіях з системи 
«Сокіл» [2].

В перші роки радянської влади 
значний вплив на розвиток легкої 
атлетики мало рішення Всевобу-
чу «Про розвиток серед червоних 
воєнно-спортивних і робітничих 
клубів метального спорту та бігу 

жавної реєстрації 0116U003013.
Матеріали і методи. Аналіз і 

узагальнення науково-методичної 
літератури, архівних документів 
і програмно-нормативних мате-
ріалів використовувався з метою 
виявлення основних підходів до 
вирішення досліджуваної науко-
вої проблеми. Описовий метод 
дослідження в нашій роботі був 
спрямований на висвітлення по-
дій і фактів, пов'язаних з розви-
тком легкої атлетики на Дніпро-
петровщині. Історико-логічний 
метод дозволив вивчити процес 
розвитку організаційних основ, 
матеріально-технічного забез-
печення, системи підготовки 
кадрів як факторів, що вплива-
ють на ефективність підготовки 
спортсменів-легкоатлетів вищої 
кваліфікації. Метод системного 
аналізу дозволив виявити факто-
ри, які впливали на ефективність 
розвитку легкої атлетики, для 
можливості розробки цільової 
комплексної програми підготовки 
збірної команди України до участі 
в Олімпійських іграх.

Результати. Легка атлетика 
є одним з популярних та успіш-
них олімпійських видів спорту в 
якому спортсмени Дніпропетров-
щини брали участь у всіх Олім-
пійських іграх, починаючи з 1952 
р. (за виключенням ХХ, ХХІ та 
ХХІІ ігор Олімпіад у Мюнхені, 
Монреалі та Москві відповідно). 
За період участі в іграх Олімпі-
ад спортсмени-легкоатлети (31 
особа) завоювали 1 золоту та 5 
бронзових нагород. Представ-
ники Дніпропетровської школи 

Таблиця 3
Рекорди світу, встановлені спортсменами Дніпропетровщини (в 1950-60-ті рр.)

ПІБ Вид л/а Результат Місце Дата
М.Білокуров 4х800 м 7.27,4 Москва 12.07.1951р.

Л.Лисенко-Гуревич
3х800 м

6.32,6 Москва 17.07.1955р.
6.27,6 Москва 11.09.1955р.
6.27,4 Київ 9.11.1958р.

800 м
2.04,3 Москва 3.07.1960р.
2.04,3 Рим 7.09.1960р.
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на значні відстані». У цей період 
заняття з легкої атлетики прово-
дилися у всіх спортивних клубах, 
а змагання обов’язково входили 
до програм усіх спортивно-масо-
вих заходів. 

Легкоатлети Катеринослав-
щини – Дніпропетровщини 
брали участь у Всеукраїнських 
спартакіадах, що проводились з 
1923р., у яких легка атлетика була 
обов’язковим видом спорту. Так, 
у ІІ Всеукраїнській спартакіаді, 
що відбулася в серпні 1924 р. у 
Харкові, перші місця завоювали 
Н. Мілославський (5000 м), Л. Ка-
лашников (штовхання ядра) і 
С. Шумська, яка стала першою 
спортсменкою в історії Катери-
нослава, що встановила рекорд 
України в стрибках у довжину з 
результатом 4 м 47 см. За резуль-
татами змагань С. Шумська була 
включена до складу збірної Укра-
їни для участі у Всесоюзній спар-
такіаді 1928 р.

У довоєнні роки легкоатлети 
Дніпропетровщини брали участь 
у міських, обласних та Всеукра-
їнських змаганнях, на яких дося-
гали високих спортивних резуль-
татів. У таблиці 1 представлені 

кращі досягнення дніпропетров-
ських спортсменів, чемпіонів 
України з 1924 по 1939 рр. [2, 35].

Наведені дані свідчать, що 
легкоатлети Катеринославщини-
Дніпропетровщини високі спор-
тивні досягнення демонструва-
ли на Всеукраїнських змаганнях 
у різних видах легкої атлетики. 
Крім того, чемпіонами і рекор-
дсменами СРСР у довоєнні роки 
були: Блинников С. – штовхання 
ядра (14.36 м) – 1936 р.; Муренко 
І.А. – біг 3000 м з перешкодами 
(9.41,8 – рекорд України) – 1938 
р.; біг 1500 м (4.00,2) – 1939 р. 
[35]. У довоєнні роки в Дніпропе-
тровській області було підготов-
лено два майстри спорту з легкої 
атлетики: Муренко Іван Антоно-
вич (рік присвоєння 1939); Вол-
гіна Катерина Андріївна (рік при-
своєння 1941).

Легка атлетика, що має дав-
ні історичні традиції, стала пер-
шим видом спорту, який актив-
но розвивався у повоєнні роки. 
Відновлення фізичної культури і 
спорту почалося після звільнен-
ня Дніпропетровська від окупації 
в 1943р. У перші повоєнні роки 
швидкими темпами відновлюва-

лася робота спортивних секцій з 
легкої атлетики, кількість спортс-
менів, тих хто займався у секціях, 
зросла з 13848 (1946 р.) до 21455 
(1949 р.). З 1946 р. відновилися 
регулярні міські та обласні зма-
гання, в яких взяло участь 23607 
спортсменів [2]. Перші офіційні 
змагання з легкої атлетики, при-
свячені «Дню фізкультурника», 
відбулися 16 липня 1944 р. Про-
грама змагань включала: фінал 
першості металургійних під-
приємств півдня України з 20 
видів легкої атлетики, в якому 
брали участь спортсмени Дніпро-
петровська (нині Дніпро), Жда-
нова (нині Маріуполь), Сталіна 
(нині Донецьк), Дніпродзержин-
ська (нині Кам'янське), Кривого 
Рогу. Перше місце посіла команда 
Дніпропетровська [2]. 

Відомі спортсмени області 
демонстрували високі спортивні 
результати у республіканських 
змаганнях. Одним з перших 
спортсменів, який виконав нор-
матив МС у повоєнний період 
був Н. Бабець, який завоював у 
1945 р. звання чемпіона України 
в десятиборстві і стрибках з жер-
диною. Крім того, чемпіонами і 

Таблиця 4
Легкоатлети Дніпропетровської області – учасники Олімпійських ігор (1950-1960-ті роки)

№ Олімпійські ігри  
(рік і місце проведення) ПІБ Дисципліна Спортивний 

результат Зайняте місце

1. XV Олімпійські ігри,
м. Гельсінкі, 1952 р.

Денисенко П. стрибки з жердиною 4,40 м IV
Марулін Ф. 3000 м з /п 9.08,4 V
Редькін П. метання молота 56,55 м V

Бєлокуров Н. 1500 м 3.54,2 XI

2. XVI Олімпійські ігри, 
м. Мельбурн, 1956 р. Грачов К. 400 м 49,4 IV

3. XVII Олімпійські 
ігри, м. Рим, 1960 р.

Лисенко Л. 800 м 2.04,3 I (рекорд 
Олімпійські ігри)

Мацулевич А. 400 м з/б 52,9 III
Грачов К. 400  м 47,6 VI у ¼ фіналу

4. XVIII Олімпійські 
ігри, м. Токіо, 1964 р. Бєляєв І. 3000 м з/п 8.33,8 III

5. XIX Олімпійські ігри, 
м. Мехіко, 1968 р.

Скоморохов В. 400 м. з/б 49,1 V
Волков Ю. марафон - -
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рекордсменами України стали Н. 
Бєлокуров – біг 1500 м, Лосів-
ський – ходьба 20 км, Колеснико-
ва – біг 800 м, Полозова – біг 100 
м, Кияшко – стрибок у довжину, 
Двоскін – біг 100 м і 200 м, П. 
Денисенко – біг 110 м з/б. Од-
ним з найвідоміших легкоатлетів 
Дніпропетровщини, що входили 
до складу збірної України був П. 
Денисенко. У вересні 1946 р. він 
став чемпіоном СРСР у десяти-
борстві з результатом 6600 очок, у 
1949 р. – встановив рекорд СРСР 
в естафеті 4х400 м (3.16,2), а та-
кож рекорд України в ХI Міжна-
родних студентських іграх у деся-
тиборстві (7287 очок). Крім того, 
3 легкоатлета були включені до 
складу збірної України [18].

Таким чином, до початку 1950-х
років легка атлетика на Дніпро-
петровщині розвивалася як ма-
совий, популярний вид спорту в 
якому окремі спортсмени досяга-
ли високих спортивних результа-
тів у змаганнях різного рівня.  

Легка атлетика, як олімпій-
ський вид спорту на Дніпропе-
тровщині, починає свій розви-
ток з  1952 р. коли 4 спортсмени 
області у складі збірної команди 
СРСР з легкої атлетики вперше 
брали участь у ХV Олімпійських 
іграх в м. Хельсінкі.

Слід зазначити, що в контексті 
розвитку легкої атлетики як олім-
пійського виду спорту велике зна-
чення мав той факт, що даний вид 
спорту входив до 5 пріоритетних 
видів, затверджених для Дніпро-
петровської області. У зв'язку з 
цим одним із головних завдань, 
що стояли перед спортивними 
організаціями області, було фор-
мування ефективної організації 
підготовки спортсменів вищої 
кваліфікацій кандидатів у збірну 
команду країни. 

Головна увага у розвитку лег-
кої атлетики з початку 1950-х ро-
ків стала приділятися розповсюд-
женню легкої атлетики у всіх ко-
лективах фізичної культури. З 
1950 р. до 1952 р. число спортс-
менів збільшилося з 21455 до 

55767 відповідно. Всього в період 
1950-1960-х рр. кількість спортс-
менів-легкоатлетів зросла у 4 рази 
і склала понад 80000 осіб [17, 18]. 

Одним із важливих факто-
рів, що сприяв розвитку легкої 
атлетики з початку 1950-х, років 
було питання підготовки та під-
вищення кваліфікації тренер-
ських кадрів. Важливу роль у 
підготовці кадрів відігравав Дні-
пропетровський технікум фізич-
ної культури, предметна комісія 
якого, за участю провідних тре-
нерів і викладачів (Н. Бабець і І. 
Муренко), розробляла методичні 
рекомендації щодо проведення 
навчально-тренувального проце-
су. Проводились також семінари з 
підвищення кваліфікації тренерів 
та інструкторів. Активну роль у 
підвищенні кваліфікації тренер-
ських кадрів з 1952 р. відігравала 
обласна секція з легкої атлетики 
і спортивно-технічна комісія На-
уково-методичної ради обласно-
го спорткомітету. Теми семінарів 
з підвищення кваліфікації тре-
нерів включали в себе питання, 
пов'язані із сучасними на той час 
методами організації і плануван-
ня навчально-тренувального про-
цесу, а також із впровадженням 
річної системи підготовки легко-
атлетів. Так, в обласній навчаль-
но-методичній конференції, яка 
була проведена в 1954 р. брали 
участь 57 тренерів з усіх міст і ра-
йонних центрів області. Основни-
ми питаннями конференції були:

1. Стан роботи з легкої атлети-
ки в області (доповідач П. Галець-
кий).

2. Досвід річного тренування 
(доповідач П. Коршун).

3. Сучасна техніка, тактика і 
методика тренування (доповідач 
І. Муренко) [19].

В результаті проведеної робо-
ти з підготовки кадрів у першій 
половині 1950-х р. в області сфор-
мувалася група кваліфікованих 
тренерів, які здійснювали підго-
товку спортсменів-розрядників, в 
числі яких були такі фахівці, як Н. 
Батурин, П. Галецький, І. Мурен-

ко, А. Шибаєв (Дніпропетровськ); 
П. Коршун (Дніпродзержинськ); 
І. Сич (Кривий Ріг) [23]. 

Слід також відзначити, що іс-
тотний внесок у розвиток легкої 
атлетики в 1950-1960-і рр. зро-
бив відомий в Україні та СРСР 
перший МС і заслужений тре-
нер України з легкої атлетики на 
Дніпропетровщині І.А. Муренко, 
який з 1952 по 1972 рр. був дирек-
тором технікуму фізичної культу-
ри, очолював відділення легкої 
атлетики спортивної школи мо-
лоді. Він один з перших тренерів 
в Україні став застосовувати сис-
тему інтенсивного тренування та 
приділяти велику увагу відбору 
перспективних спортсменів. Його 
вихованці Л. Лисенко, Ф. Мару-
лін, Г. Басалаєв, М. Білокуров, 
І. Біляєв, Д. Барахович ставали 
чемпіонами, призерами та рекор-
дсменами України, СРСР, Європи 
та Олімпійських ігор. 

Важливим фактором ефектив-
ної підготовки легкоатлетів вищої 
кваліфікації було матеріально-
технічне забезпечення тренуваль-
ного процесу. У 1950-1960-і рр. 
на Дніпропетровщині було по-
будовано понад 40 стадіонів, 
обладнаних легкоатлетичними 
секторами, крім того, в області 
функціонували 162 футбольних 
поля з біговими доріжками і 507 
спеціально обладнаних бігових 
доріжок. Найсучаснішою спор-
тивною спорудою для занять лег-
кою атлетикою в цей період був 
стадіон «Метеор», який функці-
онував з вересня 1966 р. і облад-
нання якого відповідало олімпій-
ським нормам.

Незважаючи на велику кіль-
кість спортивних споруд для 
занять  легкою атлетикою на-
прикінці 1960-х років матері-
ально-технічне забезпечення не 
відповідало вимогам підготовки 
спортсменів вищої кваліфікації. 
Оскільки в області не існувало 
легкоатлетичних манежів, це не 
давало можливості забезпечити 
тренувальний процес у зимовий 
період часу. На нашу думку, це 
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стало однією з причин погіршен-
ня результатів підготовки спортс-
менів вищої кваліфікації з почат-
ку 1970-х років.

Аналіз архівних документів та 
інших джерел показав, що одним 
з важливих чинників, що сприя-
ли підготовці спортсменів вищої 
кваліфікації, була систематична 
робота з підготовки резерву для 
збірних команд області з легкої 
атлетики в системі Дитячих спор-
тивних шкіл (ДСШ) і спортивних 
шкіл молоді (СШМ). У першій 
половині 1950-х р. 53 групи з лег-
кої атлетики були відкриті в ДСШ 
Дніпропетровська, Дніпродзер-
жинська, Кривого Рогу та Ново-
московська. Всього в ДСШ об-
ласті займався 1241 спортсмен, з 
них I спортивний розряд мали – 1 
особа, II – 26 осіб. Спортивними 
організаціями області приділяла-
ся постійна увага вдосконаленню 
організації роботи ДСШ. На особ-
ливу увагу в розвитку дитячо-
юнацького спорту у цей період 
заслуговує досвід роботи Дні-
продзержинської ДСШ з легкої 
атлетики, відкритої у 1948 р. при 
Дніпродзержинському металур-
гійному заводі. Одним з організа-
торів роботи цієї ДСШ був П.П. 
Коршун, який зробив помітний 
внесок у підготовку спортсменів 
вищої кваліфікації, а також – у 
підготовку резерву для збірних 
команд області. Школа була ліде-
ром серед ДСШ України і займа-
ла перше загальнокомандне місце 
серед спортсменів ДСТ «Мета-
лург» у період з 1952 до 1957 рр. 
Чемпіонами, призерами та рекор-
дсменами України ставали його 
вихованці: В. Сердюк, М. Маль-
кова, В. Колесников, В. Коліуш і 
Л. Зленко. П.П. Коршун був од-
ним з перших тренерів України, 
який впроваджував річну систему 
підготовки спортсменів в ДСШ 
з легкої атлетики. Досвід орга-
нізації занять у зимовий період 
висвітлювався республіканським 
журналом «Фізична культура і 
спорт». На початку 1960-х р. він 
був ініціатором і організатором 

роботи ДСШ олімпійського ре-
зерву з легкої атлетики на базі 
Міського відділу народної освіти 
м. Дніпропетровська.

Фактологічні архівні дані і 
статистичний матеріал свідчать, 
що значний прогрес у розвитку 
ДСШ спостерігається у 1960-і рр. 
За даними звітів Облспортради 
до середини 1960-х рр. в області 
працювало 106 груп, в яких за-
ймалося близько 2000 легкоатле-
тів. У цей період зросла не тільки 
кількість груп і спортсменів, а й 
покращилися спортивні результа-
ти учнів ДСШ. Так, у 1966 р. було 
підготовлено: МС - 1; КМС - 5; Iр. 
- 26 осіб. У середині 1960-х років 
почали відкриватися спеціалізо-
вані ДСШ з легкої атлетики в СК 
«Метеор» (14 груп), ДСТ «Аван-
гард» (53 групи), а також спеці-
алізована ДЮСШ №3 (16 груп). 
Всього у середині 1960-х рр.
в області у 19 відділеннях ДСШ 
працювали 182 групи, в яких за-
ймалося 2663 легкоатлета [10]. 
Наприкінці 1960-х рр. групи з 
легкої атлетики відкривалися в 
ДСШ не тільки у містах області, 
а й у районних центрах: Синель-
никове, Томаківка і ін. Всього 
у цей період в області в ДСШ 
було відкрито 21 відділення і 225 
груп із загальною кількістю 2970 
спортсменів. У 1969 р. в ДСШ об-
ласті було підготовлено 4 – МС, 
7 – КМС, 20 – Iр. Збірна команда 
області з легкої атлетики успішно 
виступала в Спартакіадах шко-
лярів. Так, у 1967 р. спортсмени 
ДСШ посіли 3 загальнокоманд-
не місце в Спартакіаді школярів. 
Призером першості СРСР серед 
школярів 1968 р. став Л. Сорока 
[11].

Аналіз розвитку легкої атлети-
ки як олімпійського виду спорту 
в 1950-і - 1960-і рр. показав, що 
формування ефективної системи 
організації підготовки спортсме-
нів сприяло зростанню спортив-
них результатів у багатьох видах 
легкої атлетики (рис. 2).

Представлені дані свідчать, 
що у результаті історичного до-

свіду розвитку легкої атлетики 
та впливу важливих факторів, 
які сприяли організації підготов-
ки спортсменів з початку 1950-х 
років відмічається постійне зрос-
тання кількості підготовлених 
спортсменів-розрядників. Всього 
за період з 1950 р. до 1968 р. кіль-
кість спортсменів І розряду зрос-
ла з 8 до 104, МС – з 2 до 14 осіб. 

У досліджуваний період зрос-
тали також і результати участі 
спортсменів-легкоатлетів у зма-
ганнях різного рівня. У 1950 р. 
Дніпропетровськ входив до двад-
цятки кращих міст країни (18 
місце) за кількістю кращих спор-
тивних результатів сезону у пер-
шостях СРСР, посівши 3 місце в 
Україні після Києва і Харкова.

У 1950-60-ті роки спортсмени 
Дніпропетровщини 10 разів ста-
вали чемпіонами СРСР, які вста-
новили 13 рекордів (таб. 2).

Відомий спортсмен області 
П. Денисенко встановив також 3 
рекорди Європи у стрибках з жер-
диною. Рекордсменами Світу ста-
ли М. Білокуров (естафета 4х800 
м) та Л. Лисенко-Гуревич (біг 800 
м, естафета 3х800м, 5 рекордів) 
(табл. 3).

Досвід, накопичений спортс-
менами Дніпропетровщини в 
найбільших міжнародних зма-
ганнях, впливав на підготовку 
спортсменів до участі в Олімпій-
ських іграх. Легка атлетика стала 
першим видом спорту, у якому 
дніпропетровські спортсмени 
брали участь на Олімпійських 
іграх (табл. 4).

Вперше спортсмени Дніпро-
петровщини, а саме Микола Біло-
куров (біг 1500 м), Федір Марулін 
(біг 3000 м з перешкодами), Пе-
тро Денисенко (стрибки з жер-
диною), Микола Редькін (мета-
ння молота), взяли участь у ХV 
Олімпійських іграх у м. Хельсінкі 
(1952 р.). Ближче усіх до призерів 
наблизився П. Денисенко, який 
посів четверте місце з результа-
том 4 м 40 см [5, 32].

Отже, у період з 1952 р. до 
1968 р. 11 легкоатлетів області 
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брали участь у всіх Олімпійських 
іграх. За цей час вони вибороли 1 
золоту, 2 бронзові нагороди, за-
йняли два 4-х і три 5-х місць, що 
вплинуло на загальнокомандні 
результати. 

Таким чином, проведене до-
слідження показало, що на почат-
ковому етапі розвитку олімпій-
ського спорту у 1950-60-ті роки 
легка атлетика була першим ви-
дом спорту на Дніпропетровщині 
в якому сформувалася ефективна 
організаційна структура підго-
товки спортсменів вищої квалі-
фікації до участі в Олімпійських 
іграх.

Дискусія. З початку ХХІ ст. ві-
тчизняні та зарубіжні дослідники 
приділяють значну увагу пробле-
матиці організації основ підго-
товки спортсменів в олімпійсько-
му спорті. Найбільший інтерес, 
на наш погляд, представляють 
роботи, що стосуються висвітлен-
ня комплексного підходу до всіх 
складових частин організації про-
цесу підготовки (В.М. Платонов, 
В.В. Приходько). Слід зазначити, 
що ці дослідження стосуються 
організаційних основ підготовки 
збірних команд, а не окремих ви-
дів спорту. В той же час, в залеж-
ності від особливостей кожного 
олімпійського виду спорту, існу-
ють окремі вимоги до організації 
підготовки спортсменів вищої 
кваліфікації. В контексті нашого 
дослідження найбільш цікавими 
є розробка цільової комплексної 
програми підготовки збірної ко-
манди України до участі в Олім-
пійських іграх [15].

Вивчаючи слушні думки фа-
хівців нами підтверджено, що для 
успішної організації підготовки 
спортсменів вищої кваліфікації 
важливе значення мають кіль-
кісні показники спортсменів, що 
займаються у системі колективів 
фізичної культури та спортивних 
клубів, належне матеріально-
технічне забезпечення, наявність 
кваліфікованих кадрів, розвиток 
системи ДСШ.

В результаті проведеного до-

слідження нами встановлено, що 
для успішної підготовки спортс-
менів у легкій атлетиці в 1950-60-
ті роки важливе значення, окрім 
зазначених факторів, мало рішен-
ня про розвиток легкої атлетики 
на Дніпропетровщині як пріори-
тетного виду спорту, а також зна-
чний історичний досвід, накопи-
чений з початку ХХ ст.

На теперішній час, в умовах 
незалежності, рішення про вибір 
пріоритетних видів спорту при-
ймається спортивним керівни-
цтвом України, в залежності від 
результатів участі спортсменів в 
міжнародних змаганнях й затверд-
жується на кожен олімпійський 
цикл. Тому, на наш погляд, вибір 
пріоритетних видів спорту може 
здійснюватися на регіональному 
рівні при розробці для системи 
ДЮСШ цільових комплексних 
програм розвитку фізичної куль-
тури і спорту [14].

Висновки. Подальший роз-
виток олімпійських видів спор-
ту потребує вдосконалення сис-
теми олімпійської підготовки, 
важливим компонентом якої є 
організаційні основи підготовки 
спортсменів вищої кваліфіка-
ції. Вивчення та аналіз наукових 
праць свідчить, що фахівці роз-
глядають різні фактори, які впли-
вають на ефективність організа-
ції підготовки збірних команд з 
олімпійських видів спорту. Однак 
у зв’язку із змінами, пов’язаними 
з децентралізацією державного 
устрою України, однією з неви-
рішених проблем є проблема ор-
ганізації підготовки спортсменів 
вищої кваліфікації на регіональ-
ному рівні.

Проведене дослідження по-
казало, що головною передумо-
вою успішного розвитку легкої 
атлетики як олімпійського виду 
спорту у 1950-60-ті роки був іс-
торичний досвід зародження та 
становлення легкої атлетики на 
Катеринославщині-Дніпропе-
тровщині з початку ХХ ст.

Для формування ефективної 
організації підготовки спортс-

менів вищої кваліфікації важли-
ве значення мало затвердження 
легкої атлетики як пріоритетного 
виду спорту для Дніпропетров-
ської області, що сприяло постій-
ному зростанню кількості спортс-
менів-легкоатлетів і підвищенню 
їх спортивної майстерності. 

Важливе значення для органі-
зації підготовки легкоатлетів ви-
щої кваліфікації мали створення 
науково-методичного комітету, 
обласної та міських секцій з лег-
кої атлетики, діяльність яких була 
спрямована на впровадження су-
часних методів проведення на-
вчально-тренувального процесу та 
підвищення кваліфікації тренерів.

Одним із важливих факторів, 
що впливав на організацію під-
готовки спортсменів вищої квалі-
фікації, було постійне вдоскона-
лення підготовки резерву збірних 
команд області з легкої атлетики у 
системі ДСШ і СШМ. Легка атле-
тика була першим видом спорту, 
з якого у середині 1960-х років 
стали відкриватися спеціалізова-
ні ДЮСШ. В цей період Дніпро-
петровщина була серед лідерів за 
результатами виступів у Спарта-
кіадах школярів України.

Важливу роль для організа-
ції підготовки спортсменів-лег-
коатлетів відігравала робота зі 
створення матеріально-технічної 
бази. У 1950-60-ті роки основною 
базою для підготовки збірних 
команд області з легкої атлетики 
були стадіони «Металург» і «Ме-
теор».

Проведене дослідження до-
зволяє стверджувати, що при 
розробці регіональної програми 
розвитку олімпійського спорту на 
Дніпропетровщині легка атлетика 
може бути визначена як пріори-
тетний вид спорту.

Перспективи досліджень по-
лягають у подальшому вивчен-
ню особливостей формування 
організаційних основ підготовки 
спортсменів вищої кваліфікації 
на Дніпропетровщині в інших 
олімпійських видах спорту з ме-
тою визначення пріоритетних 
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