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НОВІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ВІДБОРУ ЮНИХ РЕГБІСТІВ 

 Сабіров О.С. 
Інститут вищої освіти АПН України 

Кременецький обласний гуманітарний педагогічний  інститут  
імені Тараса Шевченка 

 
Анотація. В основі нашої праці – визначення необхідних талантів серед юних регбістів, комплексне 

дослідження морфологічних ознак функціонального стану організму, природних задатків, аналіз 
модельних характеристик їхньої підготовленості. 

Ключові слова: регбі, модельні характеристики, здібності.  

Постановка проблеми. У нашій державі 
особлива увага зосереджується на підготовці юних 
регбістів. Регбі – одна зі спортивних ігор, в якій від 
гравців вимагається висока всебічна підготовка, що 
охоплює всі її складові. Регбістам необхідні рідкісні 
морфологічні дані та психологічні здібності. Великий 
обсяг тренувальних навантажень і виключно висока 
інтенсивність у регбійних матчах вимагають від юних 
спортсменів перш за все високого рівня розвитку 
фізичних здібностей, спортивно-технічної 
майстерності, унікального поєднання морфологічних 
даних і функціональних здібностей. Таке поєднання 
зустрічається дуже рідко. Відомий спортсмен – 
чемпіон світу або Олімпійських ігор – особистість 
яскрава й неповторна за своїми природними 
задатками, як і талановитий композитор, математик. 
Пошук і визначення талановитих регбістів відіграє 
важливу роль у підготовці кваліфікованих регбістів і 
залишається надзвичайно актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
вирішення актуальних питань відбору спрямовані 
сьогодні зусилля багатьох спеціалістів *1, 3, 4, 6, 8–
10]. Бурхливий розвиток досягнень у світовому регбі 
вимагає нових ефективних методів пошуку юних 
талановитих спортсменів *3, 5, 7, 8+. В Україні 
зроблена й успішно впроваджується система 
спортивного відбору, що починається в дитячому віці 
й завершується в збірних командах країни для участі 
в Олімпійських іграх *6+. 

Формування цілей статті. Подальше 
удосконалення системи спортивного відбору і 
фізичної підготовленості юних регбістів. У цій праці 
було поставлено завдання здійснити аналіз 
модельних характеристик фізичної підготовленості 
регбістів та провести дослідження спортивної 
обдарованості юнаків для відбору до спортивної 
школи регбі. 

Виклад основного матеріалу. Визначення 
спортивних талантів передбачає проведення 
комплексного дослідження організму, технічної, 
тактичної, психічної підготовленості юного регбіста. 
Ефективна система відбору включає педагогічні, 
психологічні, соціологічні, медико-біологічні та інші 
методи досліджень На основі результатів відбору 
виявляються задатки і здібності спортсмена, які 
найбільше відповідають вимогам регбі. Важливо 
своєчасно виявити природні задатки й визначити 
відповідні засоби й методи їх розвитку. 

Таким чином, особливе значення в регбі має 
всебічне фізична підготовка, зокрема м'язова сила, 
загальна витривалість, силова й швидкісна 
витривалість, швидкість, гнучкість, вибухова сила, 
координація рухів і спритність. Трансильванська 
академія регбі для індивідуального контролю 
фізичного рівня кожного гравця та рівня всієї 
команди пропонує такі тести: підтягування на 
перекладині, потрійний стрибок, згинання, 
лежачи на спині, ривок 30 м, інтервальне
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прискорення (5×22), біг 3000 м (табл. 1). Основними 
завданнями першого етапу відбору є масовий 
перегляд задатків дітей 6–10 років (1–4 класи 
загальноосвітньої школи) з метою широкого 
залучення їх до спорту. У групи початкової 
підготовки спортивної школи регбі приймаються всі 
бажаючі школярі відповідно до віку, визначеного 
для даного виду спорту. Критеріями спортивної 
орієнтації є рекомендації вчителя фізкультури, дані 
медичного обстеження, антропометричні виміри та 
їхня оцінка з позицій перспективи. 

Спортивна практика засвідчує, що на першому 
етапі далеко не завжди можна виявити ідеальний 
тип дітей, у котрих є сприятливі морфологічні, 
функціональні і психічні якості, необхідні для 
подальшої спеціалізації у визначеному виді спорту. 
Істотні індивідуальні розходження в біологічному 
розвитку початківців значно ускладнює це завдання. 
Дані, отримані на даному етапі відбору, варто 
використовувати, як орієнтовні. Основне завдання 
другого етапу відбору – виявлення обдарованих у 
спортивному відношенні юних спортсменів для 
комплектування навчально-тренувальних груп. 
Відбір проводиться за такою програмою: оцінка 
стану здоров’я; виконання контрольних нормативів, 
розроблених для кожного виду спорту й викладених 
у програмах для спортивних шкіл; антропометричні 
виміри; виявлення темпів приросту фізичних якостей 
і спортивних результатів. 

Протягом останнього року навчання в 
навчально-тренувальних групах СДЯШОР 
виявляються перспективні юні спортсмени для 
зарахування в групи спортивного удосконалення. 
Важливу роль у системі відбору відіграють 
педагогічні контрольні випробування, зокрема на 
швидкість, силу, витривалість, антропометричні 
показники (будова й пропорції тіла), здатність до 
максимального споживання кисню, економність 
функціонування вегетативних систем організму, 
деякі психічні особливості особистості спортсмена. 
Вивчення практики роботи більшості спортивних 
шкіл регбі дозволяє стверджувати, що з поля зору 
тренерів часто випадають обдаровані спортсмени, а 
в тренувальних групах на початкових етапах відбору 
перевагу віддають дітям посередніх здібностей, які в 
силу певних обставин показують відносно високі 
результати. 

Причин, які обумовлюють таку ситуацію багато. 
Перевагу віддають, як правило, дітям, які мають 
прискорений темп біологічного розвитку. В якості 
критеріїв відбору часто використовують показники, 
які не мають прогностичного значення, і головним є 
те, що практично відсутні модельні характеристики 
для відбору юних регбістів. 

 Відсутні науково обґрунтовані дані про спортивну 
орієнтацію окремих номерів команди. Це вимагає 
прогнозування спортивних здібностей юних регбістів

  

Таблиця 1 
Тест фізичної підготовленості за Трансільванською академією регбі 

Види тестів 
Перша 
лінія 

Хукер 
Друга 
лінія 

Третя 
лінія 

Три 
четвертні 

Підтягування на перекладині 10 13 11 13 15 

Потрійний стрибок, м 7,0 7,8 7,5 7,8 8,0 

Згинання тулуба, лежачи на спині (2 хв) 85 85 85 85 85 

Ривок 30 м, с 4,3с-4,5 4,2-4,4 4,3с-4,5 4,2-4,4 4,0-4,2 

Інтервальні прискорення (5×22м), разів 10 12 11 12 12,5 

3000 м, хв 13-14 11-12 12-13 11-12 11 
 

Таблиця 2 
Зведена таблиця нормативів фізичної підготовленості регбістів 13-14 років 

(за даними різних авторів) 

Види тестів 
Центральні 

тричетвертні 
Перша й друга 

лінії сутички 
Півзахисники 

Крайні три 
четвертні й 
захисники 

Стрибок у довжину, м 2,02 1,98 1,96 2,10 

Потрійний стрибок, м 6,06 5,86 5,88 6,30 

Десятерний стрибок, м 20,2 19,8 19,6 21,1 

Стрибок угору, см 35 33 34 36 

Біг на 30 м, с 5,0 5,4 5,1 4,8 

Біг на 60 м, с 9,1 9,8 9,4 8,8 

Біг на 100 м, с 14,1 15,5 14,6 13,6 

Біг на 3000 м, хв, с 14,56 15,06 15,22 14,21 

Човниковий біг 180 м, с 44,3 47,8 46,9 42,7 

Віджимання в упорі, разів 29 28 28 30 

Підтягування на перекладині, разів 7 3 6 7 
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стосовно до окремого виду діяльності кожного 
гравця, що й було завданням нашої роботи (табл.2). 
Велика розмаїтість вимог до окремих гравців - 
форвардів, тричетвертних, складу і формування лінії 
коридору, гра в коридорі, відкрита гра, сутички, 
вимагають від юного регбіста різного рівня й 
характеру кондиції і розширює можливість індивіда 
досягти майстерності в одному з видів діяльності. 
Зокрема, гравець “стовп відкритої голови” повинен 
бути вищим і міцнішим за середнього гравця, 
особливо в шиї, плечах, руках, спині й ногах. У нього 
повинна бути добре розвинута вибухова сила й 
рухливість. У “хукера”, який бере участь у всіх 
силових моментах відкритої гри повинен бути 
сильний торс і кінцівки, здатність багато й швидко 
пересуватися. “Стовп закритої голови” – мезоморф, з 
особливою вибуховою силою та рухливістю. Гравець 
“замки” – високого зросту, стрибучий, рухливий і 
швидкий. Для “фланкера” золоте правило: чим 
більше, вище і сильніше – тим краще. 

Висновки. Таким чином, відбір і прогнозування 
спортивних здібностей юних регбістів необхідно 
здійснювати лише стосовно до окремого виду 
діяльності гравця, виходячи при цьому з загальних 
положень, характерних для системи відбору. При 
прогнозуванні спортивних здібностей варто звертати 
увагу насамперед на ті відносно мало мінливі 
ознаки, що обумовлюють успішність майбутньої 
спортивної діяльності. Оскільки роль спадково 
обумовлених ознак максимально розкривається при 
пред’явленні до організму високих вимог, то при 
оцінці діяльності юного спортсмена необхідно 
орієнтуватися на рівень вищих досягнень. Для цього 
необхідні модельні характеристики фізичної кондиції 

окремих учасників гри. При цьому з метою 
підвищення ступеня точності прогнозу необхідно 
враховувати темпи зростання показників, а також їх 
вихідний рівень. 
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