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Аннотация
В статье проанализирована 

десятилетняя история развития 
регбилиг в Украине. Регбилиг как 
вид спорта в Украине начал рас-
пространяться с 2006 года. Пер-
вая команда была организована 
в Харькове. В ее состав вошли 
студенты харьковских ВУЗов, 
команда была названа «Легион 
ХIII». Потом образовались рег-
билиг-клубы «Тигры Донбасса» 
и «Тайфун» в Донецке, а также 
студенческая команда Украин-
ской Инженерно-педагогической 
Академии в Харькове. Вскоре на-
чали появляться новые команды, 
была сформирована националь-
ная сборная команда Украины и, 
наконец, создана полная спортив-
ная инфраструктура этого вида 
спорта. На сегодня регбилиг при-
обрел наибольшее распростране-
ние в Киеве, Харькове, Ужгороде, 
Львове, Ровном, Кривом Роге, 
Николаеве, Днепре, Покровске, 
Ивано-Франковске, Мукачево и 
четырнадцати областях Украины. 
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десятилетнее развитие, соревно-
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Постановка проблеми. Рег-
біліг (чи регбі-13) – це спортив-
на гра, яку культивують на усіх 
5 континентах земної кулі, являє 
собою сукупність природних ру-
хів (біг, стрибки, кидки), широкий 
арсенал техніко-тактичних дій та 
контактний характер єдинобор-
ства [1, 3, 11, 18, 19]. Вона посіла  
особливе місце в системі фізич-
ного, морального та естетичного 
виховання молоді таких держав, 
як: Франція, Італія, Австралія, 
Нова Зеландія, ПАР і, безумов-
но, Англія (Великобританія), де 
вона і зародилася. Найбільш по-
пулярна вона в Англії і Австралії. 
Найбільшу кількість разів пере-
можцями Кубків Світу ставала 
команда Австралії. У Папуа-Но-
вій Гвінеї регбіліг визнаний наці-
ональним видом спортом.

Регбі як вид спорту в Україні 
став розповсюджуватися у 20-
40-х роках ХХ ст. Протягом 1962-
1963 рр. на базі студентських клу-
бів і спортивних товариств Києва, 
Дніпропетровська та Одеси ство-
рено перші команди. У чемпіо-
натах Радянського Союзу з регбі 
щорічно виступали 5-6 команд 
з України. Починаючи з 1993 р., 
українські спортсмени брали 
участь у відбіркових матчах чем-
піонату Європи та кваліфікацій-
них етапах Кубку світу. На сьо-
годні регбі набуло найбільшого 
розповсюдження в Києві, Одесі, 
Харкові, Львові, Хмельницькому, 
а також у шістнадцяти областях 
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України [12]. 
Новим напрямком у команд-

них ігрових видах спорту, що 
активно розвивається та набуває 
популярності в Україні, є регбі-
ліг [6]. З’явилося регбі в Англії в 
1823 році таким чином: «Одного 
дня ученик коледжу міста Регбі 
Вільям Веб Елліс порушив прави-
ла гри у футбол – він схопив м’яч 
в руки і побіг…». Проте непра-
вильно думати, що саме того дня 
з’явилася гра, в яку грають сьо-
годні. Спочатку в грі брало участь 
20 гравців, і майже усі вони були 
нападниками. Нею керували капі-
тани команд, суддів не було. В ті 
часи гра була дуже жорсткою. З 
введенням правил кількість грав-
ців скоротилася до 15, пізніше до 
13, з’явився арбітр в полі, обме-
жився час гри та інше [2, 16].

Як самостійний вид спорту 
регбіліг веде свою історію з 1895 
року. Історичною батьківщиною 
регбіліг вважається північ Ан-
глії, менш забезпечені жителі якої 
(здебільшого шахтарі) вирішили 
займатися регбі на професійному 
рівні. Для цього їм довелося видо-
змінити правила класичного рег-
бі, щоб зробити гру динамічною 
та видовищною. На заможному 
півдні Англії розвивався регбі-
юніон, який до кінця XX сторіччя 
залишався любительським видом 
спорту.

Спортивна гра регбіліг (рег-
бі-13) культивується в Україні 
останні десять років та є одним 
із ігрових видів спорту, який ак-
тивно розвивається. Регбіліг є ви-
ховним видом спорту, оскільки 
він вчить гравців поблажливос-
ті та взаємній пошані. Виховна 
сила регбіліг полягає в тому, що 
він примушує відкидати особис-
ті інтереси та віддавати перева-
гу інтересам колективу, що так 
необхідно в сучасному суспіль-
стві. Таким чином, регбіліг являє 
собою цікаве спортивне видови-
ще та є ефективним засобом ви-
ховання людини, як у фізичному, 
так і моральному аспектах і має 
десятилітню історію розвитку на 

Україні, що обумовлює актуаль-
ність дослідження.

Зв’язок роботи з науковими 
планами, темами. Дослідження 
проводилося відповідно до теми 
плану НДР Харківської держав-
ної академії фізичної культури за 
темою 2.8 «Вдосконалення учбо-
во-тренувального процесу в спор-
тивних іграх» (номер державної 
реєстрації номер 0111U003126).

Метою статті є визначення 
особливостей становлення та 
розвитку регбіліг на України за 
останнє десятиріччя.

Серед наукових методів, що 
використовувалися в дослідженні 
були аналіз і узагальнення літера-
турних джерел, матеріалів мережі 
Internet.

Виклад основного матеріа-
лу дослідження. Регбіліг – один 
з різновидів регбі, який поєднує 
складність технічних елементів 
гри при високій інтенсивності ру-
хових дій у протиборствах супер-
ників [5, 9, 13, 14, 15]. Формуван-
ня системи професійного регбіліг 
в Україні здійснюється в цілому в 
контексті з головними завдання-
ми розвитку вітчизняного спорту, 
серед яких: забезпечення високих 
результатів в спорті вищих досяг-
нень, створення умов для послі-
довної роботи дитячо-юнацьких 
спортивних установ, вдоскона-
лення змісту та організації під-
готовки кадрів усіх структурних 
ланок системи [4, 7, 8, 10, 17].

Перша команда з регбіліг (рег-
бі-13) в Україні була організована 
в Харкові у 2006 р. До її складу 
увійшли студенти харківських 
ВНЗ, команда була названа «Ле-
гіон ХIII». Потім утворилися 
регбіліг клуби «Тигри Донбасу» 
і «Тайфун» у Донецьку, а також 
студентська команда Української 
Інженерно-педагогічної Акаде-
мії в Харкові. Незабаром почали 
з`являтися нові команди, чемпі-
онат України став більш видо-
вищним, була сформована наці-
ональна збірна команда України 
і, нарешті, створена повна спор-
тивна інфраструктура цього виду 

спорту.
У 2009 році рішенням Євро-

пейської Федерації Регбіліг збір-
на України була включена в пер-
ший етап розіграшу Чемпіонату 
Європи. Українська команда пе-
реконливо перемогла усіх супер-
ників та перейшла в другу по ран-
гу групу Чемпіонату Європи.

Управління розвитком регбі-
ліг в Україні здійснюється Укра-
їнською Федерацією Регбіліг 
(УФРЛ) – суб’єкт управління, що 
має виняткові повноваження з  
розвитку регбіліг та є Всеукраїн-
ським громадським об’єднанням 
фізкультурно-спортивної спря-
мованості, яке об’єднує спортс-
менів, суддів, інших спеціалістів 
з регбіліг. Основною метою ді-
яльності Федерації є сприяння 
розвитку регбіліг в Україні, за-
безпечення та захист соціаль-
них, економічних, спортивних та 
інших загальних інтересів своїх 
членів в країні та за її межами. 

УФРЛ об’єднує 19 регіональ-
них відділень, які підкоряються 
вищим керівним органам Феде-
рації (Конференція, Президент, 
Президіум, Виконком), а також 
керуються статутом УФРЛ та сво-
їми положеннями, які прийма-
ються їх найвищими керівними 
органами та затверджуються Пре-
зидією Федерації. 

Підготовка спортивного ре-
зерву у регбіліг України здійсню-
ється мережею дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл і спортивних 
клубів. Безумовно, ефективність 
діяльності спортивних шкіл за-
лежить від комплексної взаємодії 
чинників і умов, що забезпечують 
їх функціонування. 

Зараз регбіліг розвивається у 
14 областях України. На сьогодні 
УФРЛ налічує близько 500 членів 
різного віку, а учасників команд 
Чемпіонату України – більше 250 
спортсменів. Ефективність підго-
товки резерву у регбіліг пов’язана 
із забезпеченням послідовної 
підготовки юних спортсменів в 
ДЮСШ та юнацьких командах 
спортивних клубів, що дозволяє 



69

на кожному етапі сконцентру-
вати увагу на визначеному рівні 
підготовки і забезпечити зацікав-
леність тренерських кадрів, які 
беруть участь в їх підготовці до 
успішних виступів.

За останній час стало ще біль-
ше команд, підвищився рівень 
спортивної майстерності спортс-
менів, про що свідчать результати 
виступів українських регбістів на 
міжнародних змаганнях: у 2013 
році національна збірна України 
здобула перемогу над молодіж-
ною збірною Великої Британії 
у фіналі Міжнародного турніру 
пам`яті А.В. Мартиросяна в Хар-
кові, у 2014 році студентська збір-
на команда України з регбіліг 
зайняла перше місце на Чемпіо-
наті Європи серед студентів в м. 
Нантер (Франція), у 2015 році 
національна збірна України здо-
була бронзові медалі Чемпіонату 
Європи з регбіліг-9 у Белграді 
(Сербія), у 2016 році національна 
збірна України здобула перемогу 
в Чемпіонаті Європи група «С» у 
м. Врхлабі (Чехія). 

УФРЛ проводить клубні зма-
гання на території України та 
займається розвитком дитячо-
юнацького і студентського спорту. 
Федерація організовує проведення 
міжнародних змагань з регбіліг 
та займається підготовкою націо-
нальних збірних команд. Щорічно 
з 2010 року УФРЛ проводить тур-
нір пам’яті А.В. Мартиросяна – 
видатного тренера з регбі, регбіліг 
та американського футболу. 

У 2011 році УФРЛ спільно з 
телекомпанією «Поверхність ТВ» 
почала трансляції кращих мат-
чів з регбіліг європейської Супер 
Ліги та передачі «Клуб овально-
го м’яча» на каналах «Спорт 1» і 
«Спорт 2», а також в он-лайн ре-
жимі в інтернеті.

23 березня 2012 року Мініс-
терством освіти і науки, молоді 
та спорту України було прийнято 
рішення про отримання офіцій-
ного статусу виду спорту регбіліг. 
Отримання офіційного статусу 
регбіліг в Україні – знаменний та 

дуже важливий крок для розви-
тку цього виду спорту та для всіх 
його любителів: як в нашій країні, 
так і в Європі в цілому.

Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України було 
прийняте рішення про отримання 
Українською Федерацією Регбіліг 
державного фінансування. Окрім 
цього, регбіліг отримав право на 
використання усіх необхідних 
засобів для забезпечення трену-
вального та змагального проце-
сів: стадіони, манежи, тренажерні 
зали та інші спортивні споруди 
[4].

У 2013 році Міністерством 
молоді та спорту України була 
затверджена навчальна програма 
з регбіліг для дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, спеціалізова-
них дитячо-юнацьких шкіл олім-
пійського резерву, шкіл вищої 
спортивної майстерності та спе-
ціалізованих навчальних закладів 
спортивного профілю.

Ще одним кроком розвитку 
регбіліг в Україні було підписан-
ня 21 січня 2016 року Меморан-
думу про співпрацю між Укра-
їнською Федерацією Регбіліг і 
Спортивним Комітетом України. 

Також на початку 2016 року в 
ювілейний ‒  десятий рік розви-
тку регбіліг в Україні УФРЛ пере-
могла разом з Європейською Фе-
дерацією Регбіліг в конкурсі на 
отримання фінансування від Єв-
ропейського Союзу за програмою 
«Erasmus+», а саме «Навчання та 
передача досвіду» з розвитку рег-
біліг в Європі. За цією програмою 
Україна бере шефство над двома 
країнами Європейського союзу – 
Польщею та Латвією, і протягом 
трьох років, починаючи з травня 
2016 року фахівцями УФРЛ здій-
снюватиметься навчання пред-
ставників цих країн основам гри 
і буде передаватися досвід розви-
тку регбіліг [20]. 

На цей час Українська Феде-
рація Регбіліг є членом Європей-
ської Федерації Регбіліг (RLEF) 
та Міжнародної Федерації Рег-
біліг (RLIF) і займає 13 місце в 

міжнародному рейтингу RLIS з 
45 країн, заснованому на показ-
никах усіх складових розвитку 
цього виду спорту. Національна 
збірна України посідає 13 місце 
у європейському рейтингу та 22 
місце ‒ у світовому.

Таким чином, на сьогодні 
регбіліг найбільшого розповсю-
дження набуло в Києві, Харкові, 
Ужгороді, Львові, Рівному, Кри-
вому Розі, Миколаєві, Дніпрі, 
Покровську, Івано-Франківську, 
Мукачевому й 14 областях Укра-
їни  – Київській, Харківській, 
Закарпатській, Львівській, Рів-
ненській, Івано-Франківській, 
Миколаївській, Одеській, Доне-
цькій, Херсонській, Сумській, 
Чернігівській, Тернопільській і 
Полтавській. 

Висновки. Регбіліг, як вид 
спорту, зародився в Англії і по-
чав свій розвиток з 1895 року. В 
Україні почав розповсюджуватися 
з 2006 року. Перша вітчизняна ко-
манда – «Легіон ХIII» з`явилася у 
2006 році у Харкові і складалася зі 
студентів місцевих ВНЗ. Незаба-
ром команди утворилися в таких 
регіонах: Харківська, Донецька, 
Дніпропетровська області та АР 
Крим, зокрема міста: Харків, До-
нецьк, Красноармійськ, Авдіївка, 
Ясинувата, Дніпропетровськ, Кри-
вий Ріг, а також Одеса, Сімферо-
поль та Севастополь. Потім була 
сформована національна збірна 
команда України, отримані офіцій-
ний статус виду спорту в Україні 
та повноправне членство УФРЛ 
у Європейській і Міжнародній 
Федераціях, створена повна спор-
тивна інфраструктура цього виду 
спорту. 

Перспективи подальших до-
сліджень будуть спрямовані на 
аналіз організаційної діяльності 
Української Федерації Регбіліг.

Література
1. Ашанін В.С. Удосконален-

ня комплексної спеціальної 
фізичної підготовленості 
спортсменів-регбістів 16–18 
років  / В.С. Ашанін, В.В. 



70

Пасько, О.Б. Подоляка, А.С. 
Ровний, В.К. Єрмолаєв // 
Слобожанський науково-
спортивний вiсник. – Харків 
: ХДАФК, 2015. – № 1(45). – 
С. 16-22.

2. Волш П. Победное рег-
би : пер. с англ. – Оклэнд : 
Новэлит Брукс, 1999. – 244 с. 

3. Квасниця О. Стан проблеми 
фізичної підготовки кваліфі-
кованих гравців у регбі-7 / О. 
Квасниця // Молода спортив-
на наука України: зб. наук. 
пр. з галузі фізичного вихо-
вання, спорту і здоров’я лю-
дини. – Львів : ЛДІФК, 2014. 
– Т. 1. – С. 100-104.

4. Пасько В.В. Анализ и опре-
деление организационных 
аспектов развития регбилиг 
в Украине / В.В. Пасько, О.Б. 
Подоляка, А.А. Мартиросян, 
И.Ю. Филенко // Слобожан-
ський науково-спортивний 
вісник : [наук.-теор. журн.]. 
– Харків : ХДАФК, 2012. – № 
4. – С. 165-168.

5. Пасько В.В. Використання 
комп’ютерних технологій в 
учбово-тренувальному про-
цесі у контактних ігрових 
видах спорту (на прикладі 
регбі) / В.В. Пасько // Сло-
божанський науково-спор-
тивний вісник : [наук.-теор. 
журн.]. – Харків : ХДАФК, 
2010. – № 1-2. – С. 117-120.

6. Пасько В.В. Інноваційні 
технології удосконалення 
фізичної та технічної підго-
товленості регбістів на етапі 
спеціалізованої базової під-
готовки: автореф. дис. … 
канд. наук з фіз. виховання 
та спорту: 24.00.01 «Олімпій-
ський і професійний спорт» 
/ В.В. Пасько. – Дніпропе-
тровськ, 2016. – 22 с.

7. Пасько В.В. Модельні харак-
теристики як основа управ-
ління учбово-тренувальним 
процесом спортсменів-рег-
бістів 16-18 років / В.В. Пась-
ко, О.Б. Подоляка, А.А. Мар-
тиросян // Слобожанський 

науково-спортивний вісник : 
[наук.-теор. журн.]. – Харків 
: ХДАФК, 2013. – № 4. – С. 
47-55.

8. Пасько В.В. Совершенство-
вание учебно-тренировочно-
го процесса на основе учета 
параметров общей физичес-
кой подготовки регбистов / 
В.В. Пасько // Молода спор-
тивна наука України : Збір-
ник наукових праць з галузі 
фізичного виховання, спорту 
і здоров’я людини. – Львів : 
ЛДІФК, 2014. – Вип. 18. – Т. 
1. – С. 193-200.

9. Пасько В.В. Совершенство-
вание учебно-тренировоч-
ного процесса регбистов 
16-18 лет / В. В.Пасько, 
О.Б. Подоляка // Проблемы 
и перспективы развития 
спортивных игр и едино-
борств в высших учебных 
заведениях : [сб. статей] / 
X международной научной 
конференции, 7-8 февраля 
2014 года. – Белгород-Харь-
ков-Красноярск, 2014. – Т. 2. 
– С. 124-127.

10. Подоляка О.Б. Доцільність 
використання комп’ютерних 
технологій у регбі / О.Б. По-
доляка, В.В. Пасько // Укра-
їна наукова : Матеріали VII 
Всеук. наук.-практ. інтернет-
конф., 20-22 грудня 2010 
року. – Ч. 8. – К., 2010. – С. 
28-29.

11. Подоляка О.Б. Навчальна 
комп’ютерна програма «рег-
бі-13» для вдосконалення 
навчально-тренувального 
процесу в регбіліг / О.Б. По-
доляка, В.В. Пасько // Слобо-
жанський науково-спортив-
ний вісник : [наук.-теорет. 
журн.]. – Харків : ХДАФК, 
2011. – № 4. – С. 163-168.

12. Сабіров О. Становлення та 
розвиток регбі в Україні / О. 
Сабіров // Молодіжний нау-
ковий вісник. Серія: Фізичне 
виховання і спорт / М-во осві-
ти і науки, молоді та спорту 
України, Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки; [редкол.: І. Я. 
Коцан та ін.]. – Луцьк, 2012. – 
Вип. 7. – С. 19-22.

13. Сабіров О.С. Формування 
рухових умінь і навичок сту-
дентів вищих навчальних за-
кладів у процесі поза ауди-
торних занять з регбі [Текст]: 
автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.02 / О.С. Сабіров; 
Східноєвроп. нац. ун-т. ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2015. 
– 20 с.: рис.

14. Хилл Р.Р. Регби: пособие для 
учителей, тренеров и игро-
ков: пер. с англ. / Р. Р. Хилл. – 
Веллингтон: Новая Зеландия, 
1977. – 165 с. , ил.

15. Greenwood J. Total Rugby / J. 
Greenwood. – London: A & C 
Black, 1992. – 144 р. 

16. Hale B. Rugby tough / B. Hale, 
D. Collins – London: Human 
kinestics, 2002. – 249 p.

17. Pasko V.V. Organization 
aspects of Rugby League are 
in Ukraine / V.V. Pasko, О.B. 
Podolyaka, А.А. Martyrosyan, 
I.U. Filenko // Nauka i inowacja 
– 2012 : Materiały VIII 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji, 
07-15 października 2012. 
Budownictwo i architektura. 
Fizyczna kultura i sport. – 
Przemyśl : Nauka i studia, 
2012. – Volume 20. – Str. 67-
69. 

18. Pasko V.V. Perfection of 
educational-training process 
on the basis of account of 
parameters special physical 
preparedness of rugby-players. 
Physical education of students, 
2014;3:49–56.

19. Pasko V.V. Perfection of 
educational-training process 
on the basis of account 
of parameters technical 
preparation of rugby-players. 
Slobozhanskiy herald of 
science and sport : [scientific 
and and theoretical journal]. – 
Kharkiv : KSAPS, 2014. – № 
1(39). – P. 115–121.

20. www.rugby13.org.ua


