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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХОКЕЮ НА ТРАВІ  
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (1974-2019 РР.)
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ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  

імені Григорія Сковороди»

Хокей на траві – одна з найбільш древніх спортивних ігор. Поява на Європейському континенті ігор, 
схожих з хокеєм, історики пов'язують з пануванням римлян. Римські воїни принесли з Греції паганіку – 
гру зігнутою палицею і м'ячем, обтягнутим шкірою і набитим пір'ям. У сучасному вигляді хокей на траві 
з’явився у XIX ст. в Англії. Базою розвитку були школи та університети. До 60-х рр. ХХ ст. в Україні 
хокей на траві не був популярним видом спорту і не розвивався. Лише у 1969 р. були зіграні перші матчі 
між чоловіками, а перші жіночі команди з’явилися у кінці 70-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: хокей на траві, турнір, історія, спортивні ігри, спортивне товариство.

Постановка проблеми. До 60-х років 
ХХ століття хокей на траві в Україні на-

лежного розвитку не отримав. Лише в 1969 р. 
в цю гру почали грати чоловіки, а перші жіночі 
команди з’явилися в кінці 70-х рр. ХХ ст. По-
чинаючи з московської Олімпіади (1980 р.), до 
програми ігор були включені змагання серед жі-
ночих команд. Збірні команди СРСР (жіноча і чо-
ловіча) вибороли бронзові нагороди Олімпійських 
ігор у Москві (1980 р.), чим започаткували масо-
вий розвиток цього виду спорту і в Україні, тому 
що до складу збірних СРСР входили й українські 
спортсмени.

Подальший розвиток хокею на траві в Україні 
хронологічно збігається із здобуттям нею неза-
лежності. З 1992 р. під егідою Федерації хокею на 
траві почали регулярно проводитися чемпіонати 
України як серед жіночих, так і серед чоловічих 
команд. Першим чемпіоном України серед чоло-
віків стала команда “Зубр-СДЮШОР” (м. Чер-
нівці), а серед жінок – “Колос” (м. Бориспіль).  
Ці команди є гордістю країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
На сьогоднішній день питання виникнення та роз-
витку хокею на траві в Україні досліджено част-
ково. Опрацювання літературних джерел дало 
змогу визначити, що короткі історичні відомості 
про гру містяться у підручних, збірниках, пері-
одичних виданнях, але вони висвітлюють тільки 
окремі аспекти даної проблематики.

Мета статті. Аналіз та узагальнення даних лі-
тературних джерел щодо особливостей розвитку 
хокею на траві на теренах України. 

Виклад основного матеріалу. Чернівецькі  
спортсмени вважаються першими гравцями 
з хокею на траві в Україні. Запровадив цей вид 
спорту на території України в 1974 р. тренер  
ДЮСШ № 3 суддя всесоюзної категорії Вадим 
Володимирович Янушевський.

Першою командою з хокею на траві в Україні 
були гравці «Університету» (м. Чернівці). Коман-
да була створена у 1974 р. у Чернівецькому дер-
жавному університеті. Перший успіх її припав 
на 1977 р., коли студенти стали переможцями 
першого чемпіонату республіки. Цей успіх вони 
повторили у 1978 і 1980 рр. У 1979 р. команда 
стала переможцем першої Спартакіади України. 
Гравці «Університету» входили в основу збірної 
команди республіки на VІІ-й Спартакіаді на-

родів СРСР (зайняли 8-ме місце). У чемпіонаті 
СРСР 1981 р. збірна зайняла 4 місце, а у 1982 р. –  
3-тє місце і реально претендувала на вихід 
у вищу лігу радянського хокею на траві.

У 1983 р. гравці команди «Університет» захи-
щали честь області на VІІІ Спартакіаді України 
і зайняли 2-ге місце [6]. Чотири гравці коман-
ди були кандидатами в збірну команду Украї-
ни для участі в VІІІ Спартакіаді народів СРСР, 
а захисник команди С. Джавакян – кандидатом 
у молодіжну збірну СРСР. Цього ж року коман-
да «Університет» (м. Чернівці) стає переможцем 
чемпіонату СРСР з хокею на траві серед команд 
першої ліги і отримує право грати у вищій лізі.

У 1985 р. команда «Університет» (м. Чернівці) 
зайняла 6-те місце в вищій лізі СРСР [7]. На-
ступний рік для команди «Університет» був зна-
менним тим, що шість її гравців в складі збірної 
України стали срібними призерами ІХ літньої 
Спартакіади народів СРСР. Тренеру збірної 
та наставнику «Університету» О.С. Водоп’янову 
за досягнення цього успіху було присвоєно зван-
ня «Заслужений тренер України», а п’яти грав-
цям – звання «Майстер спорту СРСР» [8].

Датою народження хокею на траві у Кривому 
Розі прийнято вважати 16 квітня 1976 р. У цей 
день на стадіоні «Металург» відбулося перше 
тренування команди, на якому були присутні 
дві особи – тренер Казимир Григорович Драчук 
і гравець Сергій Панасенко. На цьому тренуванні 
К.Г. Драчук перевірив швидкісні якості гравця. 
Отримані результати влаштували тренера, за 
його словами команда почала своє існування і він 
вірить в її подальші успіхи.

На наступному тренуванні займалося троє 
спортсменів. До Сергія Панасенка добавилися 
Сергій Воробйов і Сергій Мішуровський. Завдяки 
ентузіазму цих людей у місті з’явилася коман-
да СК «Богатир». Головний тренер К.Г. Драчук 
ніколи не займався цим видом спорту. Він був 
майстром спорту з альпінізму та морського три-
борства, але взявся за цю справу.

Криворізька команда СК «Богатир» в різні роки 
мала назви «Авангард», «Автомобіліст», «Спартак». 

Кращими гравцями команди за цей період були: 
Ю. Тоцький, Л. Ященко, С. Панасенко, В. Королюк, 
І. Басистий, А. Фомін, О. Добін, В. Ніколаєнко, а 
також тренер команди В. Щипаков. Всі гравці були 
членами першої збірної України у 1979 р.
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Команда брала участь у чемпіонаті СРСР пер-
шої ліги (1985-1986 рр.) Після закінчення сезо-
ну фінансування команди майже припинилося. 
Для того щоб зберегти хокей на траві в Криво-
му Розі у ДЮСШ № 3 при ДСТ «Спартак» було 
відкрито відділення хокею на траві. Директором 
ДЮСШ був Воробйов Володимир Павлович. До 
тандему тренерів К.Г. Драчуку та А.М. Ханкіши-
єву добавилися молодші колеги Юрій Тоцький 
та Сергій Панасенко. Спочатку в складі команди 
грали молоді гравці, тому результати з’явилися 
пізніше. У 1988 р. команда ДЮСШ № 3 зайня-
ла 4-те місце у чемпіонаті України серед юна-
ків 1972-1973 р.н. Паралельно з тренерською ді-
яльністю Сергій та Віталій Панасенки виступали 
за команду вищої ліги «КЕЗФОЖ» (Калинівка). 
У цьому чемпіонаті С. Панасенко став кращим 
бомбардиром команди. Він ввійшов в список  
22-х кращих хокеїстів України і отримав звання 
майстра спорту України.

У 1995 р. збірна Дніпропетровської області 
стала чемпіоном України (1980-1981 р.н.). Кра-
щими гравцями турніру визнаний В. Зиков, а 
кращим бомбардиром став Д. Ульїхін (5 голів). 
У наступному році гравці команди 1979-1980 р.н. 
перемогли у всіх зустрічах та не пропустили 
жодного м’яча.

Відігравши один сезон в команді вищої ліги 
«КЕЗФОЖ» (Калинівка), Д. Ульїхін, В. Васич, 
А. Гринь, С. Панасенко та В. Панасенко дебютува-
ли в складі іншої команди «Аваль» (Кіровоград).

У 2005 р. на чемпіонаті Європи серед юнаків 
до 18-ти років збірна України під керівництвом 
С.Панасенка виборола бронзові медалі. У складі 
збірної виступали вихованці Криворізького хо-
кею на траві: В. Панасенко, Д. Коршунов, К. Кор-
шунов, А. Кочуєвський.

У 2005-2006 рр. ХК «ККНАУ-КРАУСС» (Кри-
вий Ріг) дебютував у чемпіонаті України серед 
команд вищої ліги. До того часу команда з Криво-
го Рогу грала лише в перехідних іграх. Гравцям 
вдалося показати такі результати завдяки під-
тримці керівників Криворізького коледжу НАУ. 
Директором установи був Андрусевич Анатолій 
Олександрович. Кращими результатами команди 
є: фіналіст Кубку України – 2012 р., бронзовий 
призер Кубку України – 2011 р. [4].

Історія шосткінського хокею на траві розпо-
чалася у 1978 р. у колективі фізкультури шост-
кінського заводу «Імпульс». Під керівництвом 
тренера Щербака, зібралися молоді 18-20-річні 
хлопці, які раніше займалися іншими видами 
спорту та стали освоювати ази хокею на траві.

Перша команда м. Шостки з хокею на траві 
називалася «Зеніт», на честь спортивного това-
риства, яке об’єднувало підприємства оборонної 
промисловості, в тому числі й завод «Імпульс». 
Завдяки тому, що команд на Україні було мало, 
«Зеніт» став займати призові місця в чемпіона-
тах України. На Спартакіаді України також вда-
ло виступила збірна Сумської області (3 місце). 
До основного складу збірної входили гравці ко-
манди «Зеніт». Так в Шостці зародився хокей, 
і як виявилося згодом, цей вид спорту став дуже 
популярним у місті.

На комбінаті «Свема» спортом керував Гри-
горій Пірякін. Побачивши хороший потенціал 
для досягнення високих результатів, він запро-

сив всю команду, на чолі з тренером Федоренко 
Олександром Михайловичем, перейти в спорт-
клуб «Свема». Звідси починається історія хо-
кейної команди «Свема» м. Шостка. До гравців 
колишньої команди додалися гравці спортклубу 
«Свема», які займалися хокеєм з шайбою, це во-
ротар Поповченко Віктор, півзахисник Ковалько 
Віктор, Петренко Сергій. Команда починає сер-
йозно готуватися і у 1980 р. команда «Свема» 
Шостка, вигравши відбірковий турнір, виходить 
в першу лігу СРСР. Це друга команда з України, 
слідом за «Університетом» (Чернівці), яка взяла 
участь в першій лізі СРСР [3].

Після виходу команди до першої ліги, почався 
бурхливий розвиток хокею на траві на Сумщи-
ні. У ДЮСШ «Свема» створили відділення хокею 
на траві, де займалося більше 60 дітей. Трибуни 
стадіону заповнювалися повністю. Вболівальники 
приходили підтримати свою команду з сурмами, 
барабанами, прапорами. Всі шосткинські коман-
ди в ігрових видах спорту славилися своїми бій-
цівськими якостями, жагою до боротьби і непо-
ступливістю, і команда з хокею на траві не була 
виключенням. Це був дуже незручний суперник 
для багатьох команд.

У команду були запрошені і представники 
інших регіонів. У команді грали Панасенко, Мі-
шуровский з Кривого Рогу, Армяновский і Сми-
ков з Маріуполя, Лукашик з Білорусії, Пашаєв 
з Азербайджану. Багато з них стали знакови-
ми фігурами у хокеї на траві в своїх регіонах. 
Так Анатолій Лукашик відповідає за молодіжну 
збірну Білорусі, Пашаєв – тренер національної 
збірної Азербайджану, Сергій Панасенко – про-
відний фахівець з хокею на траві в Дніпропетров-
ській області, тренер команди вищої ліги України  
КРАУСС Кривий Ріг. З відкриттям в ДЮСШ 
«Свема» відділення хокею на траві, для команди 
майстрів стала рости гідна зміна. Шосткинська 
команда завжди робила ставку на своїх вихован-
ців. Великий внесок у розвиток дитячого хокею 
внесли тренери Дмитренко Станіслав Єгорович, 
Дворкін Олег Віталійович, Кореньок Володимир 
Григорович. Найкращий результат був досягнутий 
у 1988 р. командою юнаків 1974-75 рр. народжен-
ня під керівництвом Дворкіна О.В. і Коренька В.Г.  
Ця команда стала чемпіоном Радянського Союзу.

Перші роки в чемпіонатах незалежної Украї-
ни «Свема» займала місця не вище шостого, але 
за три-чотири роки юні хокеїсти стали давати 
бій грандам. Кращий результат команда «Свема» 
Шостка показала у 1994-1995 рр. (3 місце). Грав-
ці того складу отримали звання майстрів спорту 
України. 

Досягнення хокею на траві в м. Шостка 
пов’язане з ім’ям Федоренка Олександра Михай-
ловича, який з невеликими перервами очолював 
команду майстрів майже двадцять років, був ди-
ректором ДЮСШ «Свема». Становлення, розквіт 
і зрілість команди пройшло з ним, а коли настали 
найважчі часи, коли всі від неї відмовилися, він 
створив новий колектив і досяг з цим колективом 
успіху. Після його смерті (2006 р.) справу продо-
вжили молоді тренери: Яковенко Ігор Іванович, 
Янушкевич Олександр Петрович, Альоша Віктор 
Миколайович, Алісов Олексій Олександрович, 
які підтримали славні традиції ДЮСШ «Свема». 
Команди під їх керівництвом в різні роки става-
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ли чемпіонами та призерами першостей України 
серед юнаків різного віку.

Вихованці ДЮСШ «Свема» стали майстра-
ми спорту України і багаторазовими чемпіонами 
України: Козило Валентин, Махатков В'ячеслав, 
Лозинський Андрій, Поповченко Артем, Потєєв 
Олексій, Петров Олексій, Носенко Дмитро, Бе-
ляснік Олег, Захарченко Дмитро, Епік Сергій, 
Єкименко Євген. Мохотков В'ячеслав, Попо-
вченко Артем і Носенко Дмитро – є гравцями 
національної збірної команди України. Єкименко 
Євген гравець молодіжної збірної команди Укра-
їни U-18. До речі Махатков-капітан «Олімпіка» 
(м. Вінниця). Лупа Дмитро – гравець команди 
«Олімпія-Колос-Секвойя» (м. Вінниця). На сьо-
годнішній день вихованці школи продовжують 
славні традиції своїх старших товаришів. Хоро-
ші результати показують команди різних віко-
вих груп.

Команда «Свема» м. Шостка три рази става-
ла чемпіоном України з індорхокею (1993, 1994, 
1995 рр.). Склад команди триразових чемпіонів 
України з індорхокею: Анатолій Науменко, Ан-
дрій Анодін, Юрій Костюченко, Дмитро Долгору-
ков, Олександр Янушкевич, В’ячеслав Осипен-
ко, Валентин Козило, В’ячеслав Махатков, Олег 
Зенченко, Олександр Лакоза, Анатолій Стригу-
ненко, Юрій Мірошниченко, Василь Кравченко, 
Володимир Павлюченко, Юрій Суковатий.

Вагомий внесок у розвиток хокею на траві 
в Україні зробили хокеїсти з Вінниці. Перша ко-
манда з хокею на траві у м. Вінниця була ство-
рена у 1981 р. на базі факультету фізичного ви-
ховання Вінницького державного педагогічного 
інституту [15].

У 1982 р. команда виграла 1 місце в чемпіонаті 
України серед студентських колективів і пере-
могла у відбірковому турнірі за право виступати 
в чемпіонаті СРСР серед команд І ліги. У цих зма-
ганнях команда брала участь з 1986 по 1991 рр. 
Найкращі досягнення – бронзові медалі 1991 р.

На ІХ літній Спартакіаді народів СРСР збірна 
команда України виборола срібні нагороди. Він-
ницьким гравцям Генадію Кожедубу, Володими-
ру Крестову, Олександру Осьмаку, які були чле-
нами збірної, присвоєно звання майстрів спорту 
СРСР.

Найбільших здобутків вінницькі хокеїсти до-
сягли у Національних чемпіонатах України: 
бронзові медалі 1992 р.; срібні – 1993 р. та 1994 р. 
П’ять разів поспіль з 1995 по 1999 рр. чемпіона-
ми України ставала команда «Олімпік» (м. Вінни-
ця), яку очолював заслужений тренер України 
В.М. Костюкевич. У 2003 р. команда «Олімпік» 
(м. Вінниця) стала срібним призером чемпіонату 
України. Цього ж року команда «Олімпік» став 
чемпіоном ІІ-х літніх спортивних ігор України. 
У 2005 р. команда «Олімпік» виборює на чемпіо-
наті України срібні нагороди [3].

Успіхи вінницьких хокеїстів не були випад-
ковими. Створення дитячо-юнацьких команд на 
Вінниччині сприяло підготовці гравців найвищо-
го рівня. Безумовно, в цьому заслуга ентузіастів 
хокею на траві Віктора Костюкевича та Павла 
Мазура. У м. Вінниці неодноразово проводилися 
всеукраїнські юнацькі змагання з хокею на тра-
ві, що дало змогу підготувати надійну зміну для 
команд майстрів.

У 1997 р. вінницька команда виборола золоті 
нагороди першого південно-східного чемпіонату 
Європи в м. Афіни (Греція). У тому ж році в Сток-
гольмі (Швеція) були завойовані срібні медалі 
Кубку європейських чемпіонів серед команд диві-
зіону «С», третє місце в Кубку європейських чем-
піонів з індорхокею серед команд дивізіону «С»  
(м. Будапешт, Угорщина). У 2000 р. гравці коман-
ди “Колос-Секвойя” (м. Вінниця) виграли золоті 
нагороди в Кубку європейський чемпіонів дивізіон 
«С» (м. Албена, Болгарія). У 2002 р. вони стають 
переможцями Кубку Челенджер з індорхокею.  
Ці змагання проходили в м. Софія (Болгарія).

Флагманом України з хокею на траві та базо-
вою командою збірної України з хокею на траві 
та індорхокею є чоловіча команда ХК «Колос – 
Секвойя» м. Вінниця.

Сучасна історія клубу «Колос-Секвойя» по-
чалася в 1998 р., коли з випускників спеціалізо-
ваної ДЮСШ «Нива» (Вінниця) була організова-
на команда з хокею на траві "Колос". Заснував  
команду нинішній головний тренер Мазур Павло 
Михайлович [3].

Свої амбіції команда підтвердила вже в пер-
ший рік існування, взявши «срібло» чемпіонату 
України. З 1999 р. і по сьогоднішній день – це 
безумовний «золотий» лідер Українського чем-
піонату. У 2002 р. у команди з'являється постій-
ний спонсор – фірма «Секвойя», що дало новий 
поштовх у розвитку. На базі команди організо-
вується спортивний клуб «Колос-Секвойя», пре-
зидентом якого стає директор ТОВ «Секвойя» 
Волков Ігор Львович.

Сьогодні ХК «Колос-Секвойя» досяг найви-
щих спортивних результатів в Україні. У Вінниці 
працює спортивна школа ОСДЮШОР «Олімпія», 
де безкоштовно займається понад 200 дітей.

За плечима наших хокеїстів безліч нагород 
і призових місць – вони по праву входять до елі-
ти українського і європейського хокею на тра-
ві. Про високий міжнародний клас команди го-
ворить 25 місце Української збірної в світовому 
рейтингу (усього 88 країн-учасниць на липень 
2018 р.). Спортивна база клубу одна з кращих 
в Україні. Сьогодні спеціально для цього виду 
спорту у Вінниці обладнано сучасний стадіон зі 
штучним газоном, де можна проводити ігри між-
народного рівня. Активно триває доведення до 
європейських стандартів і решти спортивної ін-
фраструктури.

Успіхи вінницького хокею на траві пов’язані 
з іменами заслужених тренерів України Віктора 
Костюкевича та Павла Мазура, тренерів вищої 
категорії Олександра Перепелиці, Олександра 
Реви, Василя Півнюка та інших. 

Вони підготували плеяду майстрів спорту 
СРСР та України: Валерія Левчука, Володими-
ра Курбатова, Юрія Біліченка, Андрія Швеця, 
Володимира Луцинкевича, Володимира Головка, 
В’ячеслава Махаткова, Юрія Мазура, Володими-
ра Поліщука, Валерія Сергеєва, Олександра Ан-
дреєва, Руслана Пашковського, Сергія Супруна, 
Миколу Косянчука, Максима Перепелицю, Ми-
хайла Крикуса, Віталія Лисого, Артема Попо-
вченко, Віталія Кусяку, Володимира Будяка, Ва-
лерія Чебаненка, Олександра Гончарука, Олега 
Кардаша, Юрія Комара, Юрія Мороза, Михайла 
Бобрука, Олександра Дяченка та інших.
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У Київський області теж грали в хокей на траві. 
У 1981 р. була створена одна з перших чоловічих 
команд в Україні – «Іскра» (м. Васильків). Через 
рік вона вийшла у першу лігу класу «А» СРСР, а 
у 1983 – у вищу лігу. У 1991 р. «Іскра» (м. Василь-
ків) виборола срібні медалі Чемпіонату СРСР.

Приділяли увагу розвитку хокею на траві і на 
Черкащині. У 1982 р., за ініціативою Івана Лу-
ценка, вперше на Черкащині з’явився цей олім-
пійський вид спорту. Займаючи посаду голови 
обласної ради спортивного товариства «Трудо-
ві резерви» Іван Луценко сприяв розвитку гри. 
У начальних закладах міста опановували ази 
з хокею на траві. Спочатку ним займалися лише 
дівчата. Перша команда ДСТ «Трудові резерви» 
була заснована у 1982 р. на базі СПТУ № 8. На-
ступного року під керівництвом В.І. Назаренка 
команда дебютувала на всеукраїнських змаган-
нях та Спартакіаді України. На базі Черкаського 
педагогічного інституту та ПТУ почали займа-
тися і хлопці. Першими вагомими досягненнями 
стали перемога дівчат у 1988-1991 рр. у чемпі-
онаті України та СРСР серед дівчат (тренери 
В.І. Назаренко, А.Г. Бухольський). У 1993 р. жіно-
ча команда перемогла на представницькому між-
народному турнірі в Лозанні (Швейцарія). Жіно-
ча команда з хокею на траві в залах «Славутич» 
(м. Черкаси) три рази виборювала золоті медалі 
чемпіонату України (1993, 1994, 1995 рр.). 

У 1996 р. чоловіча команда «СДЮСШОР-
Динамо» дебютувала у Чемпіонаті України се-
ред команд вищої ліги (тренери А.Г. Ліхацький, 
А.Г. Бухольський). З 1999 по 2001 рр. команда 
«СДЮСШОР-Динамо» – бронзовий призер Чем-
піонату України серед чоловічих команд вищої 
ліги та бронзовий призер Чемпіонату України 
з хокею на траві в приміщенні. Чоловіча команда 
«Спартак – СДЮШОР» (м. Черкаси), три рази ви-
борювала бронзові медалі Чемпіонату України [3].

У 2007 р. за підтримки мецената Логінова 
Віталія засновано федерацію хокею на траві 
Черкаської області. Президентом обрано Саєн-

ко О.М. Цього ж року створено команду «Лекс-
Навігатор», а збірна Черкаської області виборола 
бронзові нагороди на всеукраїнських спортивних 
іграх (тренери О.М. Саєнко, А.Г. Бухольський). 
У наступному році команда «Лекс-Навігатор» 
виграє бронзові нагороди Чемпіонату України 
серед чоловічих команд вищої ліги [4].

У 2015 р. президентом федерації хокею на траві 
в Черкаській області обраний Логінов Віталій. За 
сприяння федерації створений спортивний клас 
для занять дівчат, а також жіноча команда з хо-
кею на траві (тренери О.О. Логінова, К.М. Несен). 
Цього ж році збірна команда Черкаської області 
виборола третє місце в Чемпіонаті України се-
ред чоловічих команд вищої ліги та стала срібним 
призером кубку України з хокею на траві (збірна 
команда Черкаської області отримала право гра-
ти у клубному чемпіонат європи в групі «Челенд-
жер IV» м. Кордін, Мальта). Також в цьому році 
було проведено перший кубок Черкас з індорхо-
кею, в якому взяло участь сім команд. У 2016 р. 
збірна команда Черкаської області виграла брон-
зові медалі Чемпіонату України серед чоловічих 
команд вищої ліги та стали срібним призером 
кубку України з хокею на траві (тренери О.М. Са-
єнко, А.Г. Бухольський) [4].

Висновки. Проведені нами дослідження ви-
никнення та розвитку хокею на траві впродовж 
45 років існування цієї гри на теренах України 
дали змогу зробити висновки:

1. Першою командою з хокею на траві в Укра-
їні була «Університет» (м. Чернівці). Вона була 
створена у 1974 р. в Чернівецькому державному 
університеті.

2. Розвиток хокею на траві в Україні хроно-
логічно збігається здобуттям нею незалежності. 
З 1992 р. під егідою Федерації хокею на траві по-
чали регулярно проводитися чемпіонати України 
як серед жіночих, так і серед чоловічих команд.

3. Головними осередками розвитку хокею на 
траві в Україні є Вінницька, Київська, Сумська, 
Чернівецька, Дніпропетровська, Черкаська області.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ (1974-2019 ГГ.)

Аннотация
Хоккей на траве – одна из самых древних спортивных игр. Появление на Европейском континенте игр, 
сходных с хоккеем, историки связывают с господством римлян. Римские воины принесли из Греции 
Паганика – игра согнутой палкой и мячом, обтянутым кожей и набитым перьями. В современном виде 
хоккей на траве появился в XIX в. в Англии. Базой развития были школы и университеты. До 60-х гг. 
ХХ в. в Украине хоккей на траве ни был популярным видом спорта и не развивался. Лишь в 1969 году. 
Были сыграны первые матчи между мужчинами, а первые женские команды появились в конце 70-х гг.
Ключевые слова: хоккей на траве, турнир, история, спортивные игры, спортивное общество.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF HOCKEY ON HONEY 
ON TERRITORIES OF UKRAINE (1974-2019 YEARS)

Summary
The field hockey is one of the most ancient sports games. The appearance on the European continent 
of games similar to hockey, historians associate with the domination of the Romans. The Roman soldiers 
brought a Pagan from Greece – a game with a bent stick and a ball covered with leather and stuffed with 
feathers. In the modern form, field hockey appeared in the XIX century in England. Schools and univer-
sities were the basis for development. Until the 1960's. In Ukraine, field hockey was not a popular sport 
and did not develop. Only in 1969 were played the first matches between men, and the first women's 
teams appeared in the late 70's.
Keywords: hockey, tournament, history, sports games, sports society.


