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Анотації:
Показано результати педагогічно-
го спостереження і порівняльного 
аналізу компонентів змагальної ді-
яльності кращих команд учасників 
зональної і фінальної частини чем-
піонату Європи з регбі серед чоло-
вічих молодіжних збірних команд. 
Вік спортсменів становив 19-20 
років. Всього було опрацьовано 16 
ігор. Даними для дослідження слу-
гували відеоматеріали і протоколи 
ігор молодіжного чемпіонату Євро-
пи у м. Варшаві (Польща). Порів-
няльний аналіз кількісних і якісних 
показників змагальної діяльності 
здійснювався за основними ком-
понентами змагальної діяльності 
за середніми показниками в грі: 
кількість сутичок за гру і їх реалі-
зація; кількість коридорів за гру та 
їх реалізація; кількість спроб та їх 
реалізація; кількість призначених 
штрафних ударів та їх якісне вико-
нання; загальна результативність 
гри. Доведена необхідність про-
яву спортсменами психоемоцій-
ної стійкості, точності у виконан-
ні рухів, спеціальної спритності, 
швидкісно-силових якостей.

Квасница О.М., Базыльчук О.В. Показа-
тели соревновательной деятельности 
регбистов молодежного чемпионата 
Европы U-20. Показаны результаты пе-
дагогического наблюдения и сравнитель-
ного анализа компонентов состязательной 
деятельности лучших команд участников 
зональной и финальной части чемпионата 
Европы по регби среди мужских молодеж-
ных сборных команд. Возраст спортсме-
нов составлял 19-20 лет. Всего было обра-
ботано 16 игр. Данными для исследования 
служили видеоматериалы и протоколы игр 
молодежного чемпионата Европы в Вар-
шаве (Польша). Сравнительный анализ 
количественных и качественных показа-
телей соревновательной деятельности 
осуществлялся по основным компонентам 
игры по средним показателям в игре: ко-
личество столкновений за игру и их реали-
зация; количество коридоров за игру и их 
реализация; количество попыток и их реа-
лизация; количество назначенных штраф-
ных ударов и их качественное выполнение; 
общая результативность игры. Доказана 
необходимость проявления спортсменами 
психоэмоциональной стойкости, точности 
в исполнении движений, специальной лов-
кости, скоростно-силовых качеств.

Kvasnitsa O.M., Bazyl’chuk O.V. 
Competition performance of rugby-
players of youth championship of 
Europe U-20. The results of pedagogical 
supervision and comparative analysis of 
components of contention activity of the 
best commands of participants of zonal and 
final part of championship of Europe are 
rotined on rugby among masculine youth 
collapsible commands. Age of sportsmen 
made 19-20 years. 16 games were 
treated in all. For research video data and 
protocols of games of youth championship 
of Europe served as information in Warsaw 
(Poland). The comparative analysis of 
quantitative and high-quality competition 
performance indicators was carried out on 
the basic components of game on middle 
indexes in a game: amount of collisions 
for a game and their realization; amount of 
corridors for a game and their realization; 
amount of attempts and their realization; 
amount of the appointed penalty shots and 
their high-quality implementation; general 
effectiveness of game. The necessity of 
display of psychological emotional firmness 
sportsmen is well-proven, to exactness 
in execution motions, special adroitness, 
speed-power qualities.
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Вступ. 1

Спортивні змагання – ключовий елемент, який 
характеризує усю систему організації і підготовки 
спортсменів до результативної змагальної діяльності. 
Під час змагань відбувається максимальна реалізація 
можливостей спортсменів і команд, уніфіковане по-
рівняння їх рівня підготовленості, досягнення найви-
щих результатів, перемог, встановлення рекордів [3, 
6]. Великого значення змагання набувають як потуж-
ний фактор мобілізації функціональних резервів ор-
ганізму, удосконалення різних сторін підготовленості 
спортсмена. Тому, одним із основних напрямів удоско-
налення спортивної підготовки є постійне збільшення 
змагальної практики як ефективного засобу мобіліза-
ції функціональних резервів організму спортсменів, 
стимуляції адаптаційних процесів та підвищення на 
цій основі ефективності процесу підготовки [5, 6, 7]. 
При цьому, збільшення кількості змагань, призводить 
до скорочення часу на підготовку до них і, як наслі-
док, зниження рівня підготовленості спортсменів.

Практично доступним й об’єктивним методом 
визначення функціональних можливостей організму 
спортсменів у спортивних іграх, у тому числі і у регбі, 
є аналіз їх рівня спортивних результатів. Збір, опра-
цювання і аналіз компонентів змагальної діяльності 
дають можливість розкрити закономірності гри, виді-
лити фактори, які зумовлюють ефективну змагальну 
діяльність, що може сприяти подальшому науковому 
обґрунтуванню тренувального процесу регбістів.
© Квасниця О.М., Базильчук О.В.,. 2012

Основу змагальної діяльності у регбі складає наяв-
ність ігрового конфлікту між гравцями захисту і напа-
ду. По ходу гри майже безперервно виникають протидії 
між ними у різних зонах ігрового майданчика. У зв‘язку 
з цим проходять різноманітні переміщення гравців, які 
призводять до появи нових ігрових ситуацій. В остан-
ні роки зусилля багатьох фахівців у спортивних іграх 
сконцентровані на аналізі змагальної діяльності коман-
ди і окремих гравців (футболі – Лисенчук Г.А., Мак-
сименко І. Г. 2009, баскетболі – Безмылов Н.Н. 2010, 
волейболі – Фурманов А.Г. 2007, гандболі – Циганок В. 
2000). Проте, у регбі, на сучасному етапі його розвитку, 
недостатньо приділяється фахівцями уваги вивченню 
цього важливого напрямку. У зв‘язку зі зміною у пра-
вилах гри, значно підвищилась її інтенсивність, що у 
свою чергу вимагає від гравців мобілізації усіх систем 
організму, підвищення рівня підготовленості до проти-
дії великим навантаженням. Оптимізація тренувально-
го процесу неможлива без глибокого аналізу змагальної 
діяльності регбістів. Тому, з огляду на нововведення та 
застарілі дані фахівців, що раніше займалися цією про-
блемою у регбі [2, 4], постає необхідність у вивченні 
структури і змісту змагальної діяльності кваліфікова-
них регбістів в умовах сьогодення, що і обумовлює ак-
туальність даної роботи.

Аналіз літературних джерел показує, що за 
останні роки структура і зміст змагальної діяльності 
спортсменів-регбістів з урахуванням змін у правилах 
гри у 2008р. майже не вивчались (Иванов В.А. 2004, 
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Мартиросян А.А. 2006). У зв’язку із цим практично 
не розроблені модельні характеристики компонентів 
змагальної діяльності регбістів різного амплуа, не 
встановлено взаємозв’язків між компонентами зма-
гальної діяльності та її результативністю. Вивчення 
цих питань є актуальним як для теорії і методики 
спортивних ігор, зокрема регбі, так і для спортивної 
практики, оскільки вид спорту має широке розповсю-
дження на міжнародній арені – з 2012 року регбі було 
внесено до програми Олімпійських ігор.

Робота виконана за планом НДР Хмельницького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення кількісних харак-

теристик змагальної діяльності кваліфікованих рег-
бістів 19-20 років (U-20). 

Завдання дослідження. 
1. Аналіз науково-методичної літератури з питань 

структури і змісту змагальної діяльності регбістів. 
2. Вивчити і порівняти показники компонентів зма-

гальної діяльності регбістів 19-20 років (U-20) членів 
збірної команди України та гравців кращих європей-
ських країн, які взяли участь у Чемпіонаті Європи у 
Польщі у листопаді 2011р.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз по-
казників компонентів змагальної діяльності регбістів 
здійснювався за допомогою відеоматеріалів і про-
токолів ігор молодіжного чемпіонату Європи (U-20 
– юніори 1991-92 р.н.), який проходив у листопаді 
2011 р. у м. Варшаві (Польща). Порівнювались ре-
зультати змагальної діяльності гравців національної 
збірної команди України U-20 із показниками збірних 
команд Литви (переможець чемпіонату Європи 2010 
року), Сербії, Угорщини (срібний призер чемпіонату 
Європи 2010 року), Молдови. Всього було опрацьо-
вано 16 ігор вищезгаданих команд, які були учасни-

ками чемпіонату Європи U-20. Порівняльний аналіз 
кількісних і якісних показників змагальної діяльності 
здійснювався за основними компонентами змагальної 
діяльності за середніми показниками в грі: кількість 
сутичок за гру і їх реалізація; кількість коридорів за 
гру та їх реалізація; кількість спроб та їх реалізація; 
кількість призначених штрафних ударів та їх якісне 
виконання; загальна результативність гри. Для досяг-
нення поставленої мети, нами було застосовано мето-
ди математичної статистики.

Результати дослідження. 
Збірна команда України U-20 згідно рейтингу 

FIRA-AER (Асоціація європейського регбі) потрапи-
ла в південну групу, до складу якої також увійшли 
команди Греції, Сербії та Угорщини. Переможець у 
групі ставав учасником фінальної частини чемпіонату 
Європи.

Аналіз компонентів змагальної діяльності гравців 
збірних команд південної групи свідчить, що за усі-
ма їх кількісно-якісними показниками гравці збірної 
команди України переважали своїх суперників, що і 
зумовило їх результат у півфінальній частині турні-
ру. Це дало змогу гравцям української збірної взяти 
участь у фінальній частині турніру (табл.1). 

Аналіз компонентів змагальної діяльності гравців 
збірної команди України у фінальній частині європей-
ського турніру свідчить, що порівняно із результатами 
ігор у південній групі українські регбісти значно по-
ступаються командам учасникам фінальної частини 
(табл. 2). Це вказує, про високий рівень підготовле-
ності гравців команд-фіналісток.

За кількісними показниками компонентів зма-
гальної діяльності між гравцями збірної коман-
ди України (U-20) та провідними європейськими 
збірними командами Молдови, Литви статистичних 
розбіжностей не виявлено. Проте, показники якісного 

Таблиця 1
Показники змагальної діяльності гравців збірних команд країн-учасниць чемпіонату Європи  

з регбі U-20 (південна зона)

Компоненти змагальної 
діяльності

Країни учасники чемпіонату Європи
Україна Сербія Угорщина

кількість % кількість % кількість %
Сутичка 12,5 (10,5)* 84 10,5 (7)* 66,6 11,5 (8)* 69,5
Коридор 8,5 (7)* 82,3 7,5 (6)* 80 10 (6,5)* 65
Спроби 4,5 (3)* 66,6 4,5 (0,5)* 11 3,5 (1,5)* 42,8
Штрафний удар 5,5 (3,5)* 63,6 6,5 (0)* 0 2 (0,5)* 25
Результативність 36:5 19,5:23,5 22:19,5

Примітка: * – кількість призначених і реалізованих компонентів змагальної діяльності.

Таблиця 2
Показники змагальної діяльності гравців збірних команд країн-учасниць чемпіонату Європи  

з регбі U-20 (фінальна частина)

Компоненти змагальної 
діяльності

Країни учасники чемпіонату Європи
Україна Молдова Литва

кількість % кількість % кількість %
Сутичка 14 (8,5)* 60,7 14,5 (13)* 89,6 15,5 (12,5)* 80,6
Коридор 9,5 (6)* 63,1 9,5 (8)* 84,2 8,5 (7)* 82,3
Спроби 0,5 (0,5)* 100 1 (0,5)* 50 1 (0,5)* 50
Штрафний удар 2,5 (1)* 40 2 (1)* 50 2 (1)* 50
Результативність 6,5:13 9:35 9:29

Примітка: * – кількість призначених і реалізованих компонентів змагальної діяльності.
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виконання таких основних техніко-тактичних дій, які 
вимагають від гравців мобілізації і прояву усіх сторін 
їх підготовленості, як сутички, коридори, штрафні 
удари та загальна результативність, за гру значно нижчі 
у гравців збірної команди України. Так, показники 
реалізованих сутичок українських регбістів становить 
60,7% проти 80,6% у Литви і 89,6% у Молдови. Що 
вказує на низьку здатність українських спортсменів до 
оборонних дій. Ідентично спостерігається реалізація 
коридорів 63,1% проти 82,3% та 84,2% відповідно 
та штрафних ударів 40% проти 50% у Молдови та 
Литви. Що свідчить, про низьку здатність українських 
регбістів до злагоджених командних дій при переходах 
від захисних дій до нападу та реалізації стандартних 
положень. Що у свою чергу вимагає від гравців прояву 
психоемоційної стійкості, точності у виконанні рухів, 
спеціальної спритності, швидкісно-силових якостей.

Висновки. 
Аналіз показників компонентів змагальної 

діяльності гравців збірних команд-учасниць 

європейського чемпіонату свідчить про те, що за 
кількісними показниками гравці збірної команди 
України (U-20) статистично не поступалися своїм 
суперникам у фінальній частині європейського 
турніру. Проте, встановлені показники якісного прояву 
основних компонентів змагальної діяльності, на даному 
етапі їх реалізації, не сприяють українським регбістам 
у боротьбі за призові нагороди європейського рівня. 
Це дає можливість виявити резерви в удосконаленні 
методики підготовки регбістів до відповідальних 
змагань і вносити корективи у планування навчально-
тренувального процесу.

Подальше вивчення напрямку вдосконалення сис-
теми підготовки регбістів необхідно розглядати за 
умов комплексного аналізу показників компонентів 
змагальної діяльності, фізичної та психологічної під-
готовленості. Вивчення взаємозв’язків між компонен-
тами змагальної діяльності і показниками фізичної 
підготовленості окремих гравців та адекватної корек-
ції їх тренувального процесу.
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