
1908 рік - футбол 
олімпійський вид спорту 
(Англія). 
 
1928 рік - 
Амстердамський 
конгрес. Затверджено 
проведення ЧС. 
 
1930 рік- ЧС (Уругвай). 
Уругвай-Аргентина: 4-2. 
 



Олімпійський футбол (довоєнний) 

• Як повноправний вид спорту футбол заявив про себе в 
1900 р., коли увійшов до програми Олімпійський ігор. 
Тоді в Парижі англійці, перемогли господарів поля, стали 
першими в історії чемпіонами Олімпійських ігор. 

• На III Олімпійських іграх в Сент-Луїсі (1904 р.) футболісти 
Канади виграли у збірної команди США й здобули золоті 
медалі. В Лондоні у 1908 р. англійці у фіналі обійшли 
збірні команди Данії та Голландії і теж одержали золоті 
медалі. Свій успіх вони повторили і на наступних V 
Олімпійських іграх в Стокгольмі (1912 р.), де побороли 
датчан з рахунком 4:2, а бронзовими призерами стала 
команда Голландії, яка взяла гору над збірною 
Фінляндії. 

• Чергові Олімпійські ігри відбулися тільки у 1920 р. 



Олімпійський футбол (довоєнний) 
• Наступна, XIV Олімпіада проводилася у Лондоні через 12 років (1948 р.). У фіналі команда Швеції 

перемогла югославів (3:1), а бронзовими медалями була нагороджена команда Данії, яка виграла у 
господарів Олімпійського турніру з рахунком 5:3. 

• В Хельсінкі (1952 р.) переможцями XV Олімпіади стали угорці, які виграли у фіналі в команди 
Югославії (2:0). Бронзові медалі завоювала команда Швеції, випередивши збірну Федеративної 
Республіки Німеччини (2:0). 

• В Мельбурні у 1956 р. переможцем турніру була збірна команда Радянського Союзу, яка у фіналі 
поборола югославів, а бронзовими призерами — футболісти Болгарії. 

• 1960 р. в Римі золоті олімпійські медалі завоювала команда Югославії, що у фінальній грі перемогла 
датчан (3:1). Бронзовими призерами стала збірна Угорщини, яка перемогла господарів Олімпіади 
(2:1). 

• В Токіо у 1964 р. золоті медалі дістались збірній команді Угорщини в матчі з Чехословаччиною (2:1), 
а бронзові — команді Німецької Демократичної Республіки. 

• На Іграх XIX Олімпіади в Мексиці (1968 р.) угорці повторили свій токійський успіх і здобули золоті 
медалі. Вони в фінальному матчі виграли у збірної Болгарії з рахунком 4:1. 

• В Мюнхені у 1972 р. перемогу на Олімпійських іграх одержала збірна Польщі. У фінальному матчі 
вона поборола збірну Угорщини (2:1). Бронзовими медалями тоді було нагороджено збірні команди 
Радянського Союзу та Німецької Демократичної Республіки, оскільки матч між ними за третє місце 
після додаткового часу закінчився з рахунком 2:2. 

• У 1976 р. в Монреалі на XXI Олімпійських іграх володарями золотих медалей стали футболісти 
Німецької Демократичної Республіки. Вони у фінальній грі випередили збірну Польщі (3:1), а в матчі 
за бронзові медалі команда Радянського Союзу перемогла збірну Бразилії (2:0). 

• На Іграх XXII Олімпіади у Москві (1980 р.) лідером Олімпійського турніру виявилась збірна команда 
Чехословаччини, яка у завершальному матчі здобула перемогу, вигравши у збірної команди 
Німецької Демократичної Республіки (1:0). Бронзові медалі завоювали господарі поля. Вони 
перемогли збірну Югославії (2:0). 
 



Перший арбітр фіналу Чемпіонату 
Світу  

(1930 г) 
Уругвай - Аргентина (4-2) 

«.. Загострення пристрастей перед 
фінальним матчем було настільки 

великим, що арбітр погодився 
проводити матч лише за наявності 

медичної страховки, на випадок 
травми, та гарантованого від'їзду 

з Монтевідео протягом години 
після закінчення гри ..» 

Джон Лангенус (Бельгія). 



Чемпіонат світу з футболу 
• Створення Міжнародної федерації сприяло поширенню і 

зміцненню контактів як між футбольними клубами різних країн, так 
і між національними збірними командами, що порушило питання 
про організацію і проведення чемпіонатів світу і включення 
футболу до програми Олімпійських ігор. Перший чемпіонат світу 
("Кубок світу") відбувся в Уругваї у 1930 р., в якому взяло участь 13 
національних збірних команд. У фінальному матчі збірна Уругваю 
перемогла збірну Аргентини з рахунком 4:2 і стала першим 
чемпіоном світу. Другий чемпіонат проводився в Італії у 1934 р. до 
нього залучено було вже 32 національні збірні команди. У фіналі 
господарі поля в додатковий час узяли гору над збірною 
Чехословаччини (2:1). У матчі за третє місце німецькі футболісти 
здобули перемогу над австрійцями (3:2) і стали бронзовими 
призерами. У чемпіонаті світу, що розігрувався у 1938 р., у фіналі 
італійська збірна з рахунком 4:2 виграла в угорців. А в матчі за третє 
місце з таким самим рахунком бразильці перемогли шведів. 

• У зв'язку з початком Другої світової війни в розіграшах чемпіонатів 
світу наступила вимушена перерва. 
 



Перші трофеї 
 
1955 - Кубок УЄФА (Барселона). 
 
1956 - Кубок європейських 
чемпіонів (Реал). 
 
1960 - Чемпіонат Європи (СРСР-
Югославія 2-0). 
 
1960 - Міжконтинентальний 
Кубок (Реал). 



Чемпіонат Європи з футболу 
(європейські турніри) 

• Звернімо увагу, що Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) почав 
проводити чемпіонати континенту серед національних збірних команд 
тільки з 1960 р. 

• Перший чемпіонат Європи було розіграно у Франції. В Парижі в 
завершальному матчі зустрілись збірні команди Радянського Союзу та 
Югославії. Перемогу, а отже і звання першого чемпіона Європи, здобули 
футболісти Радянського Союзу (1:0). 

• Другий чемпіонат континенту відбувся у 1964 р. в Іспанії. Тоді в останній грі 
господарі поля перемогли збірну Радянського Союзу з рахунком 2:1. 

• У фіналі чергового (третього) спортивного поєдинку в Римі (1968), де грали 
команди Італії та Югославії, перемогли італійці (2:0). 

• Фінал наступного чемпіонату відбувся в Бельгії (1972). В Брюсселі зустріч між 
збірними командами ФРН та СРСР закінчилася з рахунком 3:0 на користь 
першої команди. 

• Титул чемпіона континенту у 1976 р. в Югославії завоювала команда 
Чехословаччини, яка перемогла в заключному матчі команду Федеративної 
Республіки Німеччини з рахунком 5:3 по одинадцятиметрових ударах. 
 





Український футбол 

• Спорт, і зокрема футбол, в Україні почав розвиватися 
пізніше, ніж в країнах Західної Європи. Причиною 
відставання було те, що територія України 
розподілялася між двома імперіями. Більша частина до 
1917 р. входила до складу Російської імперії, а західні 
землі Буковина та Закарпаття — до Австро-Угорської. З 
1918 р. Галичина відійшла до Польщі, а Закарпаття — 
до складу створеної після Першої світової війни 
Чехословацької республіки, Буковина до королівської 
Румунії. 

• Усі українські землі були об'єднані в єдину державу в 
складі колишнього Радянського Союзу тільки у 1946 р., 
а незалежною Україна стала в 1991 р. 

 



Український футбол (продовження) 
• У книжці М.Балакіна та М.Михайлова "Футбол 

України" (1968 р.) можна прочитати: "Щодо часу і 
місця зародження футболу на Україні досі немає 
одностайної думки. Але впевнено можна сказати, 
що ця спортивна гра розвивалась одночасно у Києві, 
Харкові, Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Юзівці". 
Автори пишуть, що основоположниками одеського 
футболу були англійські службовці іноземних 
підприємств, які у 1878 р. й організували "Одеський 
британський атлетичний клуб", який є першим 
футбольним гуртком в Україні, створеним 
іноземцями. Однак, справжнє визнання ця гра 
здобула в Одесі, починаючи з 1907 р. 

 



Буковинський футбол (професійний) 

• Футбол на Буковині запроваджено на початку минулого століття. 

• 12 травня 1901 р. у Чернівцях на стадіоні" (де зараз стадіон "Мальва") 
біля. річки Прут відбувся перший футбольний матч на Буковині, в якому 
зустрілися команди ФК "Ян" і "Січ". За "Ян" виступали переважно 
футболісти із заможних сімей, а за "Січ" - в основному з середніми 
достатками, і це був клуб любителів. Клуб "Ян" вважався 
напівпрофесіональним, тому і не дивно, що він отримав переконливу 
перемогу з рахунком 7:0. Лише перший тайм команда "Січ" гідно 
протистояла супернику, поступаючись 0:2. Голи в цьому пам'ятному 
матчі забивали: - Ю.Цьопа - 3, Т.Співак - 2, Л.Михайлов, З.Штерн. За 
команду "Ян" у 1901 р. Виступали: воротар - О.Онуфрійчук, польові 
гравці - А.Цьопа, Й.Мауер, А.Кльоц, В.Тома, Т.Якубович, Ф.Мауер, 
Ю.Цьопа, В.Штерн, Т.Співак, Л.Михайлов, В.Кобилянськйй, П.Анисим, 
Сидор. Президентом клубу був -В. Проферст (декан університету). До 
речі, переважна більшість футболістів були студентами університету. А 
футбольна команда "Ян" заснована на базі університетської спортивної 
гімнастичної секції. Тренували команду брати Мауери - Йосип і Франц. 

 



Буковинський футбол (продовження) 
• Вже наступного року ФК "Ян" запрошують до Праги взяти участь у показових матчах на турнірі 

"Злата Прага". Буковинські студенти гідно виступили, посівши третє місце. У цьому турнірі, окрім 
"Яна", ще виступали "Спарта" (Прага) 1-2 місце, "Відзев" (Прага), "Слован" (місто невідоме) 3-4 
місце, БНФ (Прага) і "Астра" (Чернівці). Другий тур відбувся в Чернівцях, де першим фінішував 
"Ян", на другому місці - БНФ і на третьому "Спарта". 

• У 1903 р. ФК "Ян" був офіційно зареєстрований і документально зафіксований як спортивне 
німецьке товариство під назвою "Німецький футбольний клуб Чернівців". 

• Серед відомих футбольних клубів на Буковині початку XX століття можна назвати такі: "Ян", "Венус-
клуб", "Вікторія", "Буковінер", ДФК, РФК, "Спортул", “Таксах”, "Сокіл" та інші. " 

• Буковинські футболісти навіть брали участь у складі збірної клубів Австрії. Це Іларіон і Андрій 
Мечинські, Осип Свинаровський і Л.Цибульський. 

• Весною 1908 р. стартував перший чемпіонат Буковинської ліги. 

• До другої світової війни розігрувалися лише першості Чернівців /1921-1940 рр./, в яких брали 
участь команди "Довбуш", "Маккабі", "Ян", "Полонія", "Драгош Воде", "Гакоах", "Робітники", 
"Вікторія" та інші. Найсильніші з них виступали у чемпіонатах Румунії. 

• Першим повпредом буковинського футболу на всесоюзній арені був чернівецький "Спартак": 1946 
р. в українські зоні (західній) третьої групи він посів 4-е місце із 8-ми команд. 

• 1949 р. Чернівецьке "Динамо" посідає в українській зоні другої групи 13-е місце /при 18 
учасниках/. Однак, системи розіграшів чемпіонатів СРСР на той час дуже часто, причому 
невмотивовано мінялися. І тому починаючи лише із 1960 р. чернівецька команда майстрів (1960-
1964 - "Авангард", з 1965 і донині - "Буковина") постійно бере участь в чемпіонатах колишнього 
СРСР та суверенної України. 

 



Буковинський футбол 
(продовження) 

• Одинадцять сезонів грали буковинці в класі "Б". 1968 р., виборовши друге 
місце в першій (українські) зоні й заодно чемпіонаті республіки, вони 
отримали право грати у другій групі класу "А": 1969 р. - 9 місце, 1970 - 8. 
Цікаво, що путівку у справді великий футбол "Буковині" дав нині один з 
кращих тренерів світу Валерій Лобановський, який на той час був 
наставником дніпропетровського "Дніпра" - першого суперника чернівчан. 

• Друга ліга, як відомо, проіснувала з 1971 по 1991 рр. і саме "Буковина" за 
сумарними показниками є кращою командою України в цьому ешелоні 
вітчизняного футболу. Двічі (1982р. – тренер О.Павленко та 1988 р. - тренер 
Ю.Школьников) вона ставала чемпіоном республіки, двічі (1980, тренер 
Б.Розсихін, 1989, тренер Ю.Школьников) - другим призером, а 1990 - 
переконливо виграла-змагання у західній буферній зоні й виборола путівку в 
першу всесоюзна лігу (тренер Ю.Школьников). 

• 1991 р. Новачок першої ліги (тренер Ю.Школьников) чудово "вписався" в 
ансамбль із 22 команд і посів почесне 5-е місце, випередивши цілу низку 
відомих у СРСР команд: "Таврію", "Кайрат", "Нефтчі", "Кубань", "Факел". 

 



Буковинський футбол аматорський 
і дитячо-юнацький 

• В період з 1991 по 1995 рр. була ще одна футбольна команда, яка 
представляла Буковину в міжнародних зустрічах, в розиграші 
Кубку України та в національній першості серед команд третьої 
ліги. Це була футбольна команда “Лада” Чернівці: Президент 
Шваб Микола Васильович, головний тренер Васильчук Аурел 
Григорович, начальник команди Дралюк Михайло Ілліч, тренер 
Нікітін Володимир Андрійович, лікар Чинчик Валерій Васильович.  

• Воротарі: Бойчук Володимир, Куниця Віталій, Бабюк Володимир, 
Калінкін Сергій. 

• Захисники: Руснак Іван, Сарафінчан Валерій, Гій Юрій, 
Тимерівський Сергій, Ткачук Володимир. 

• Півзахисники: Задорожняк Василь, Гуралік Володимир, Бурчак 
Олег, Задорожняк Сергій. 

• Нападаючі: Гордей Дмитро, Керстенюк Олег, Гузієнко Андрій, 
Рубцов Володимир. 
 



Дитячо-юнацький та аматорський 
футбол на Буковині 

• Для підйому національного футболу в 2001 році створено Всеукраїнську 
дитячо-юнацьку лігу яка об’єднала всі обласні та районні команди. Ліга 
проводить першість України, де приймають участь понад 400 команд 
різних вікових категорій. 

• Першу на Україні дитячо-юнацьку футбольну лігу було створено в м. 
Чернівці в 1997 р. Засновники: арбітр національної категорії Гореліков Б. А. 
Заступник голови міського управління з питань молодіжної політики; 
спорту та туризму Гатрич С. М. Директор СДЮСШ “Буковина” Васильчук А.Г.  

• На теперішній час в змаганнях приймають участь понад 1000 дітей. 
Чернівці також були лідерами по створенню Чернівецької обласної 
асоціації юнацького футболу в 2000 році. Засновники: народний депутат 
України Олександр Олексійович Зінченко, голова Чернівецької обласної 
федерації футболу Кобічик Петро Дмитрович, та керівник науково 
методичної групи ФК “Буковина” (Чернівці) Васильчук Аурел Григорович. 

• На початку 90-х років на Буковині успішно розвивався жіночий футбол. ФК 
“Буковинка” Чернівці приймала участь у першій та вищій лізі колишнього 
Радянського Союзу. 
 



Студентський футбол на Буковині 
• Великих досягнень у студентському футболі досягли студенти 

Чернівецького університету . Починаючи з Першості України та 
Універсіади з футболу тренери Осадець М.М., з.п.з фіз. культури та 
спорту Калита І.П. та участь наших судентів у Всесвітніх Універсіадах Це 
Бахтіяров Юрій, Крохмалюк Олександр, Блажко т.і., які отримали 
звання мсмк. Обслуговували матчі Всесвітньої універсіади і наші 
арбітри, арбітр ФІФА Мосейчук Ю.Ю. та Левко Микола. 

•  У аматорському футболі найбільших досягнень у Чемпіонатах області і 
України після Восходу (Хусід С.С.), Лади (Васильчук А.Г. ), Машзаводу 
(Дралюк М.І.), Легмашу (Дзівідзінський Г.Р.), Емальпосуд Сторожинець 
Лахнюк (М.М.), ГВЗ (Бужак О.А.), Митник (Сарафінчан В.Л.) Банилів 
(Осадець М.М.) Великий Кучурів (Шелепницький Ю.Г.) та ін. здобули 
футболісти з Лужан які стали чемпіонами і володарями Кубку України 
серед аматорів тренер Крафт Ю.Р. 

• Успішно виступають у Чемпіонатах України і в міжнародних змаганнях 
і наші ветерани футболу. (Гакман І.В.) 

• Такі найважливіші етапи розвитку національного футболу, одного з 
найбільш популярних серед населення України видів спорту. 
 



 

Дякую за увагу 



Основні віхи історії футболу. 


