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Вінницький національний аграрний університет
ш отацц;
ркгуальність теми дослідження. 
Цивчения якісних характеристик

Еьної діяльності спортивних команд 
підвищення спортивних 

льтатів є віртуальним напрямком 
Йщуково -  практичної діяльності галузі pnopTUBHoV педагогіки і психології, 
фкробливого інтересу, па паш погляд, 
!й%ЛО' ' вивчення групової 
Іфективності спортивної команди як 
узагальнюючого поняття, яке дозволяє 
а певній мірі інтегрувати в собі 
Ітчення окремих групових феноменів, 
що стосуються аспектів оцінки та 
регуляції спільної спортивної 
ршльності. Мета дослідження. 
Цінзначення взаємозв’язку . . між 
указниками групової самооцінки та 
указниками групової ефективності 
ЖІНОЧИХ і чоловічих волейбольних 
команд у підготовчому періоді, В 
дослідженні прийняли участь 87 
спортсменів волейбольних ЧОЛОВІЧИХ і

Шочих команд. Для вирішення 
тавлених завдань було застосовано 
гіишплекс 1 методів: аналіз та

узагальнення наукової і. методичної 
літератури; анкетування та 
исиходіагностичне тестування; методи 
^математичної статистики розрахунку 
величин коефіцієнтів рангової 

:кореля.ції Спірмена(rs Spearman rank). 
Результати дослідження та ключові 
висновки. У процесі дослідження 
здійснено ' кореляційний аналіз
кожного з якісних показників грунтової 
самооцінки з оцінкою інтенсивності дії 
показників трупової ефективності 
жіночих і чоловічих волейбольних 

; команд у підготовчому періоді.
Отримані нами данні свідчать, що 
кореляційних зв’язків між
показниками групової самооцінки та 
групової ефективності зафіксовано у 
чоловічих волейбольних командах (33) 
у жіночих комацдах (7). Гази 
відмінності є можливою основою
дефіциту засобів регуляції спільної 
діяльності спортсменів жіночих 
волейбольних команд та їх переконанні 
у власних можливостях організувати і 
виконати спільні дії, які необхідні для 
досягнення результату.

Ключові слова:
спільна діяльність, регуляція, 
взаємодія, щільність зв *яшв.

'-Relationship between the group's sell- 
assessment indicators and the 

performance indicators-of the. women's.
- and manYvolleyhait teams

The relevance of research. The study of 
qualitative characteristics of the- joint 
activity of spoils teams to improve sports 
results isran actual direction of scientific and , 
practical activity of the field of sports 
pedagogy and psychology, Of particular 
interest, in our opinion, is the study of .the , 
group’s effectiveness of the sports team as a 
generalizing concept, which allows to some 
extent integrate the meaning of individual 
group phenomena relating to the aspects of 
evaluation and regulation of joint sports 
activities. The purpose. Determination of the 
relationship between die indicators of group 
self-esteem and the performance Indicators 
of women’s and men’s volleyball teams in 
the preparatory period at the stage of 
specialized basic training. The study was 
attended by 87 athletes volleyball men and 
women teams. To solve the problems, a set 
of methods was used: analysis and 
generalization of scientific and methodical 
literature; questioning and psychodiagnostic 
testing; Methods of mathematical statistics 
for calculating rs Spearman rank 
coefficients, Research findings and key 
findings. In the course •’ of tne study7,1 .v a 
eorrel at! on analysis of each of the qu al itaii ve 
indicators of group self-esteem with an 
assessment of the intensity of the 
performance of the pertbrniance indicators 
of women’s and men’s volleyball teams in 
the preparatory period was carried out. The 
data we have received show that correlation 
relations between the indicators of group 
seif-esteem and group effectiveness are 
recorded in men’s volleyball teams (33) in 
women’s teams (7). Such differences are a 
possible basis for the lack of means for 

: regulating the joint activity of athletes of 
women’s volleyball teams and their belief in 
their own ability to organize and perform 
joint actions that are necessary to achieve the 
result.

jo in t activity, regulation, interaction.,. 
density o f  links.

Взаимосвязь показателей групповой 
самооценки с показателями групповой 

эфептностн женских и мужских < . 
волейбольных' команд 

Аюуашюсть, теж  исследования. Изучение 
качественных хар^нсриетж совместной 
деятельности СШРЕШШХ.-' команд дли 
повышения оюргавиьге результатов является 
актуальным направлением научно- 
практической деятст юности области 
шортвнойпедатоткии оемхолоши. Особого 
интереса, на наш взгляд, приобрело изучение 
групповой эффективности спортивной 
команды как обобщающего шяятия, которое 
позволяет в определенной степени
интегрировал» в себе зшчшие отдельных 
групповых феноменов, касающихся аспектов 
оценки и регуляции швместной шоршвшж 
дсятедаюет. Пелъ ишіедош-щя.
Определение взаимосвязи между
показателями групповой самооценки и 
шказаюшми групповой- -эффекганносш 
женских, и мужских: 'волейбольных шмавд в 
шдтшшжедъном периоде, В исследовании 
приняли участие 87 , спортсменов
волейбольных мужских и женских, команд. 
Для решения шшттаных задач был 
применен. -комплекс методов: анализ' и 
обобщение научной и методической 
литературы; анкетирования и
психодиашосгачесзЕоое тестщх>ваеие; методы 
магматической сшистики расчета величин 
козффщреншв ранговой корреляции 
Спирмеш (rs ■ Speaiman tank). Результата 
иоспедпшния и ключевые выводы. В процессе 
исследована: осуществлен корреляхдюнкый 
анализ каждою из качественных показателей 
групповой самооценки и оценки 
ишшгашносш действия показателей 
труиповой эффекгиншеш женских и мужских 
волейбольных, команд в податовительном 
периоде. Полученные нами .данные 
сщ/дегеїіьсгвунтг, что корреляционных связей 
мокну показателями грушевой самооценки и 
ірушювой зффекшвносш зафиксйримш в 
мужских шлейбольных командах (33) в 
женских командах (7). Такие различия 
возможны следствием дефицита средств 
регуляции совместной деятелыюсш 
спортсменов женских волейбольных шмацц и 
ж  убеждений в собственных возможностях 
органшошть и выполнить совместные 
действия, которые необходимы для 
..-достижения результата. ■

совместная деятельность, регуляция, 
взаимодействие, томность связей.

Постановка проблеми. Розвиток психологічних умінь і навичок для підвищення 
спортивних результатів є актуальним напрямком науково — практичної діяльності галузі 
спортивної педагогіки і психології. Зараз в науковій і методичній літературі зібраний різний
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іфікацією МС, КМС та першого розрядів, які на момент проведення експерименту 
ми »навчально-тренувальну підготовку у підготовчому періоді.

Для вирішення поставлених завдань було застосовано комплекс методів: аналіз та 
ьнення наукової і методичної літератури; анкетування та психодіагностичне 

зання, в ході якого досліджувалися якісні показники ефективності спільної діяльності, 
і визначення кондиції спортивної команди застосовували анкету «Групової самооцінки», 
і, отримані у ході анкетування, реєструвалися на спеціально розроблених бланках. Для 

групової ефективності спортивної команди нами адаптовано опитувальник «Групова 
ївність спортивної команди» Д.Фельц та С. Ліргг, (1998) для виміру сприйняття 
іменами здібностей своєї команди організовувати та виконувати спільні дії, які 

ахідні для досягнення результату [5].
Обробка та ‘аналіз первинних даних проводилися з використанням комп’ютерних 
зам: офісних додатків EXCEL (версія 2010) та пакета STATISTICA (версія 6.5). 

тачення щільності взаємозв’язків між показниками розраховувалися на основі 
/нку величин коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена (rs Spearman rank).

Виклад основного матеріалу. Важливим завданням для тренерів є підвищення якості 
відуальної діяльності спортсменів у спільній діяльності команди. Основна увага при цьому 
ша приділятись визначенню основних показників груп і факторів, що на них впливають, 

зільш часто цього досягають через розвиток навичок міжособистісної взаємодії, 
вищення згуртованості команди і встановлення найбільш сприятливого формату 
існості групових дій.

Групова ефективність спортивних команд цілковито залежить від кількісного і якісного 
ваду, структури, узгодження функцій та успішної організації спільних тренувальних і 

гальних дій спортсменів.
У процесі дослідження здійснено кореляційний аналіз кожного з якісних показників 

іової самооцінки з оцінкою інтенсивності дії показників групової ефективності 
юртивних команд. Значущість (достовірність) отриманих кореляційних залежностей 

Оцінювалась на основі розрахунку величин коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена. 
і Результати аналізу анкетування рівня розвитку групової самооцінки та групової 
Ефективності спортивних команд наведено в табл. 1.
Г  Таблиця 1
І Показники рівня розвитку групової самооцінки та групової ефективності
і спортивних команд

• .. . - -і . '

П оказник

h \ 1

Чоловіки 
МС, КМС, Ір

Жінки
МС, КМС, Ір

п = 58 "" п±29 '■■■
■ х ±  S ?їч: х ±  S

ТР т т л в оX Ĵ J UUiJU
самооцінка

Здібність групи вирішувати складні ситуації г 7,67 ±  1,2 5,00 ± 4 ,2
Фізична підготовленість команди 8,21 ± 1 ,6 6,00 ± 1,4
Технічна підготовленість команди 7 , 6 2 + 1 ,6 5,50 ± 2 , 1
Тактична підготовленість команди 7,81 ± 1 ,8 6,00 ± 2,8
Ефективність командної взаємодії 7,90 ± 1 ,5 8,00 ± 0,0
Середнє значення 7,84 ±  1,3 6 ,1 0 ±  2,1

Групова
ефективність

Здібність 31,93 ± 4 , 2  ' 32,00 ±  1 4
Єдність 31,43 і  4,6 33,50 ± 3 ,5
Стійкість 30,84 ± 4 , 8 31,50 ±2 ,1
Підготовленість 31,67 ± 4 , 6 31,00 ± 1 , 4
Зусилля 31,21 ±5 ,1 32,00 ±  4,2
Середнє значення 31,42 ± 3 , 7 32,00 ±  2,5
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Проведений кореляційний анадіз, можливих зв’язків показників групової самоо 
групової ефективності чоловічих волейбольних команд, показав, .наступні ре: 
(табл. 2).

^   ̂ ЧЧЧІЧ ,  Ч Ч;; , :Ч  ; Ч : 2
Матриця взаємозв’язків між показниками групової самооцінки й групо 

ефективності чоловічих команд
-І;- ' ■■■’ ■ -V ■ ...............  V  :■.........................  . "  '

Групова ефективність

Показник Здібність Єдність Стійкість Підгото
вленість Зусилля с

з і

Здібність групи вирішувати 
складні (спортивні, 
несиортивні) ситуації

0.367** 0.344* 0.361** 0.394** 0.498** 0

Фізична підготовленість 
команди

0.446** 0.267 0.166 0.458** 0.323* с

Технічна підготовленість 
команди 0.509** 0.407** 0.389** 0.511** 0.397**

Тактична підготовленість 
команди ’

0.409** 0.322* 0.228 0.512** 0.39**

Ефективність командної 
взаємодії ГоЗір** 0.32* 0.392** 0.51** 0.4**

Середнє значення 0.527** 0.367** 0.356** 0.552** 0.457**
Усього зв’язків 6 :■ : ; 5 ЧЧ ЧЧЧ Х Г Ж: чбчЧЧ - Ч 6

Примітки: *р <0,05 (Гщ, = 0,27); ** р <0,01 (гщ, = 0,35) (п =  58)

Найтісніший взаємозв’язок спостерігається за показником групової сі 
«середнє значення» та групової ефективності «середнє значення» (г=0,567; р < 0, 
менший взаємозв’язок спостерігається «технічна підготовленість команди» та 
значення», де коефіцієнт кореляції складає (г = 0,563; р < 0,01), а також «середнє з 
«підготовленість» (г=0,552; р < 0,01), здібність (г = 527; р < 0,01).

Вагомим виявився взаємозв’язок між показниками самооцінки «еф< 
командної взаємодії» і показниками «групової ефективності» «здібність» (г = 0,51? 
«підготовленість» (г ^ 0,51; р < 0,01) та «середнє значення» (г = 0,51; р < 0,( 
показниками «тактична підготовленість команди» і «підготовленість» (г = 512; р 
«технічна підготовленість команди», і «здібність» (г = 509; р < 0,0і), «підгої 
(г=0,511; р < 0,01). Дещо менший зв'язок спостерігається за показниками «здібв 
вирішувати складні (спортивні, несиортивні) ситуації» і «зусилля» (г -  0.498; р 
«середнє значення» (г = 0.477; р ^ 0,01). Достовірні показники кореляції 
волейбольних команд коливаються в межах від г = 0,32 до г = 0,567.

Наступною визначалась кореляційна взаємозалежність між показниками 
самооцінки» та «групової ефективності» жіночих волейбольних команд. Результ 
представлено у табл.З.

Найтісніший взаємозв’язок спостерігається в показниках оцінки розвитк 
підготовленість команди» і «підготовленість» (г = 0.549) та «середнє значення» 
обидва показники безпосередньо взаємопов’язані з основними спільними 
навичками та якостями команди. Також взаємозв'язок спостерігається між п 
групової самооцінки, «ефективність командної взаємодії» і показникам! 
ефективності, «підготовленість» (г — 0,487) що відображає злагодженість у сп 
гравців. Достовірні показники кореляції жіночих волейбольних команд коливают 
від г = 0,375 до г = 0,549.
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Таблиця З
Матриця взаємозв’язків між показниками групової самооцінки й групової 

ефективності жіночих команд
£

«\4И Г*.* / * » , Ж/»" ллимиииінп. ■

ь  . ■ ■

І рупова ефективність

ЗчіЯігп’лт
ь

Єдність
ГтітоІоЧ/ІІЇІЛІУ

ть

Підгото

вленіст
ь

тт.ттJ:\ilX А«!*
ЛЯ

Середи

значенн
я

1 - ■ ■
Здібність груїш вирішувати складні 
^спортивні, неспортивні) ситуації 
Ь̂ .________

-0.194 0.169 0.215 0.151 0.008 0.089

М ізинна підготовленість команди 0.163 0.375* 0.269 0.549** 0.339 0.482**

Ш
■Технічна підготовленість команди
V . .. .............. '.......... ' ■

0.251 0.216 0.155 0.215 0.275 0.168

Тактична підготовленість команди -0.079 .0.126 0.212 0.382* 0.173 0.258

. Ефективність командної взаємодії 0.11 0.163 0.169 0.487** 0.229 0.378*
Середнє значення -0.063 0.25 0.207 0.448* 0.184 0.329

г Усього зв’язків 0 і 0 4 0 2

Ж
Ж1р*:
її

За підсумками аналізу щільності взаємозв’язків між показниками групової самооцінки

»групової ефективності зафіксовано усього зв’язків у чоловічих волейбольних командах 
і) у жіночих волейбольних командах (7), що значно менше.

Варто відзначити, що експеримент проводився у підготовчому періоді в якому 
вдають міцну функціональну базу для успішної підготовки й участі в основних 
ях, забезпечують становлення різнобічної підготовленості. Тренер-психолог має 

ігу ґрунтовно та глибоко опрацювати усі можливі ускладнення, які можуть виникнути в 
іцесі реалізації змагань, а спортсменам
тасних можливостях організовувати й виконувати спільні дії, необхідні для 

; іюсягнення результату.
Дискусія. У сучасній спортивно-психологічній літературі широко представлені 

д о с л ід ж е н н я , що послідовно демонструють взаємозв’язок індивідуальної та групової 
ефективності з результативністю спортивних команд [і 3; ІЗ; і б; І 8].

Дослідження взаємозв'язку індивідуальної та групової ефективності з рівнем командної 
продуктивності та групової згуртованості у волейбольних командах показали, що спортсмени 
з високими показниками оцінювання спільних завдань, як правило, сприймають і оцінюють 
групову ефективність своєї команди вище [18]. Водночас вивчення психологічних навичок 
ігрової ефективності баскетболістів продемонструвало взаємозв'язок показників 
індивідуальної і групової ефективності, спортивної упевненості, а також тактичними 

навичками й здібностями до концентрації незалежно від полу, віку й спортивної 
кваліфікації [12];

Отримані нами результати дозволили сформувати цілісне уявлення про природу 
взаємозв’язків групової ефективності (здібності, єдності, стійкості, підготовленості та 
зусилля) із груповою самооцінкою (здібностями групи вирішувати складні (спортивні, 
неспортивні) ситуації, фізичної, технічної, тактичної підготовленість команди, ефективністю 
командної взаємодії) у волейбольних чоловічих і жіночих командах та, відповідно, 
розширити уявлення про шляхи підвищення ефективності спільної спортивної діяльності.

Висновки. Отримані нами данні свідчать, що кореляційних зв’язків між показниками 
групової самооцінки та групової ефективності зафіксовано у чоловічих волейбольних 
командах (33) у жіночих командах (7). Такі відмінності є можливою основою дефіциту
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засобів регуляції спільної діяльності спортсменів жіночих волейбольних команд та і  
переконанні у власних можливостях організувати і виконати спільні дії, які необхідні да
досягнення результату.

Перспективи подальшого розвитку. Установити психологічні основи формувань
групової ефективності в малих групах.
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