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Аннотация
Статья посвящена пробле-

ме исследования социометриче-
ских показателей и особенностей 
межличностного взаимодействия 
в системе оценки психологиче-
ского климата волейбольной ко-
манды квалифицированных во-
лейболисток. Проанализирована 
роль психологического климата в 
спортивной команде. Определены 
психологические особенности в 
спортивных играх и волейболе в 
частности. Проведено исследова-
ние оценки социально-психологи-
ческого климата и особенностей 
межличностного взаимодействия 
в коллективе волейбольной коман-
ды квалифицированных волейбо-
листок «Орбита–ЗТМК–ЗНУ» (13 
спортсменок) с помощью методик: 
«Социометрия» Якоба Морено, 
«Оценка морально-психологиче-
ского климата в коллективе» Л.М. 
Лутошкина и «Оценка психологи-
ческой атмосферы в коллективе» 
Л. Жедунова. С помощью мето-
дики «Оценка морально-психоло-
гического климата в коллективе» 
Л.М. Лутошкина было обнару-
жено существующие в коллекти-
ве проблемы, такие как: деление 
коллектива на «привилегирован-
ных» и «отвергнутых»; трудности 
в адаптации новых членов коман-
ды; отсутствие веры в свои силы 
в экстримальных ситуациях; не-
способность тактически высказы-

вать свои замечания; отсутствие 
единой цели; наличие группиро-
вок, которые конфликтуют между 
собой обуславливают высокий 
середньогруповий коэффициент 
отрицательной качества (2,8), как 
нерезультативности спортивной 
команды, который представлен в 
методике «Оценка психологиче-
ской атмосферы в коллективе» Л. 
Жедунова. По результатам методи-
ки «Социометрия» Якоба Морено 
было установлено, что в спортив-
ной команде существует выра-
женный лидер в категории вопро-
сов «обучения», который в свою 
очередь не является формальным 
(капитаном команды), но он не 
является лидером в категории во-
просов «досуга». Неформальным 
лидером в категории вопросов 
«досуга» является спортсменка, 
которая в категории вопросов «об-
учения» не получила ни одного 
положительного выбора. Опре-
делено, что социометрические 
показатели обуславливают психо-
логический климат в спортивной 
команде. Установлено, что влияя 
на изменение социометрических 
показателей, можно достичь улуч-
шения психологического климата.

Ключевые слова: волейболь-
ная команда, психологический 
климат, социометрические пока-
затели, межличностное взаимо-
действие.

Annotation
The article is devoted to the study 

siomething indicators and peculiari-
ties of interpersonal interaction in 
the assessment of the psychologi-
cal climate of the volleyball team of 
skilled volleyball players. Analyzes 
the role of psychological climate in 
sports team. Identified psychologi-
cal characteristics in sports and vol-
leyball in particular. A study of the 
assessment of socio-psychological 
climate and peculiarities of inter-
personal interaction in the team 
of the volleyball team qualified 
women’s volleyball team «Orbita–
ZTMC–ZNU» (13 athletes) using 
the techniques: «Sociometry» by 
Jacob Moreno, «Evaluation of the 
moral-psychological climate in the 
team» L.M. Lucosky and «Evalu-
ation of psychological atmosphere 
in the team» L. Sedunova. Using 
the method of «Assessment of the 
moral-psychological climate in the 
team» L.M. Lucosky was discov-
ered existing in collective problems 
such as: the division of staff into 
«preferred» and «rejected»; difficul-
ties in adaptation of new team mem-
bers; lack of faith in their strength in 
extreme situations; failure tactically 
to comment; the lack of a common 
goal; presence of gangs that are in 
conflict with each other cause the 
high selenography coefficient nega-
tive qualities (2.8 m), as ineffective 
sports team that is presented in the 
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Постановка проблеми. 
Управління спортивною коман-
дою потребує чіткої координації 
та прагматизму. Більшості спор-
тивних колективів для досягнення 
високих спортивних результатів 
необхідні нові підходи в управ-
лінні. Одним із таких підходів 
є формування сприятливого со-
ціально-психологічного клімату, 
емоційне управління, елементи 
якого є достатньо розповсюдже-
ними в спортивних колективах. 
У зв’язку з цим постійно зростає 
інтерес до явища соціально-пси-
хологічного клімату в спортив-
ному колективі та його впливу 
на результативність змагальної 
діяльн6ості. Розгляд цієї про-
блеми диктується, перш за все, 
збільшеними вимогами до рівня 
психологічного залучення волей-
болісток у спортивну діяльність і 
ускладненням психічної життєді-
яльності спортсменок, постійним 
зростанням їх особистих потреб. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Питання спілкуван-
ня, інтенсивних міжособистісних 
впливів і взаємодії спортсменів 
один з одним, тренером, суперни-
ками, людьми, які постійно ото-
чують спортивну команду були 
предметом вивчення багатьох 
вчених, зокрема: В.М. Гузар, О.Г. 
Шалар, Д. Мордюк, О.І. Кудермі-
на (2000), С. Кенані (2004), Р.М. 
Загайнов (2005), О.В. Байрачний 
(2010), Н.Г. Самойлов  (2011), 
V.N. Huzar, O.G. Shalar, A.O. Norik 
(2014).

Вивченням особливостей пси-
хологічного клімату в спортивних 
командах займались С. Кенані 
(2003); Г.В. Ложкін, С.С. Брин-
зак, А.І. Драчук, В.М. Костюке-
вич (2006); М.І. Воробйов, С.С. 
Бринзак (2009); В.В. Пантік, О.П. 
Митчик, К.Ф. Жигун (2010); P. 
Dillulio (2015); C.D. McLaren, E. 
Mah, K.S. Spink  (2016) та ін.

Незважаючи на достатньо 
ґрунтовне висвітлення питань в 
науковій і методичній літературі, 
остаточно невирішеними зали-
шаються проблеми формування 

психологічного клімату у кваліфі-
кованих волейболісток. 

Метою статті є дослідження 
соціометричних показників та 
особливостей міжособистісної 
взаємодії в системі оцінки психо-
логічного клімату кваліфікованих 
волейболісток.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати дані психо-

лого-педагогічної та спортивної 
літератури з питань вивчення 
особливостей міжособистісної 
взаємодії в спортивних командах.

2. Емпірично дослідити пси-
хологічний клімат спортивної 
команди кваліфікованих волейбо-
лісток та особливості міжособис-
тісної взаємодії, що забезпечують 
фундамент для його оптимально-
го формування.

3. Розкрити значущість соціо-
метричних показників у системі 
оцінки психологічного клімату 
кваліфікованих волейболісток.

Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення даних науково-
методичної літератури і мережі 
«Інтернет»; анкетування; методи 
математичної статистики.

Організація дослідження. 
Виявлення соціометричних по-
казників у системі оцінки психо-
логічного клімату кваліфікованих 
волейболісток проводилося на 
базі Запорізького національного 
університету з командою «Орбі-
та–ЗТМК–ЗНУ» (13 спортсме-
нок).

Виклад основного матеріалу. 
Спортивна команда є основною 
соціально-психологічною одини-
цею в спорті та є колективом зі 
своїми психологічними особли-
востями і певними взаємовідно-
синами [11].

Особливістю спортивних 
ігор є те, що вони вимагають від 
спортсменів постійного зв’язку 
між собою, активних дій своїх то-
варишів по команді та інтеграції 
цих дій у змагальну діяльність. 
Треба відзначити, що подібна си-
туація передбачає наявність вза-
ємозамінних ролей або високос-
пеціалізованих функцій членів 

method «Evaluation of psychologi-
cal atmosphere in the team» L. Se-
dunova. According to the results of 
the method «Sociometry» by Jacob 
Moreno, it was found that a sports 
team is the current leader in the cat-
egory «learning», which, in turn, is 
a formal (team captain), but he is 
not the leader in the category «lei-
sure». An informal leader in the cat-
egory «leisure» is the athlete that is 
in the category «education» has not 
received any positive choice. De-
termined that socomenin indicators 
determine the psychological climate 
in sports team. Found that affecting 
change siomething indicators it is 
possible to improve the psychologi-
cal climate.

Key words: volleyball team 
psychological climate, socomenin 
indicators of interpersonal interac-
tion.
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команди [8; 10].
Волейбол як спортивна гра ха-

рактеризується великою емоцій-
ною насиченістю та висуває ве-
ликі вимоги до психічних якостей 
спортсмена. Психологічні особ-
ливості діяльності волейболіста 
визначаються характером ігрових 
дій, об’єктивними особливостями 
змагальної боротьби. 

В процесі спільної спортивної 
діяльності відбувається диферен-
ціація ролей і функцій між члена-
ми команди і формування певної 
стійкості систем відносин між 
спортсменами, які виконують різ-
ні ігрові та психологічні функції. 
Рівень соціально-психологічних 
взаємодій у команді багато в чому 
визначає ефективність ігрових дій 
спортсменів в екстремальних умо-
вах змагальної боротьби [3; 5].

Спортивний колектив має пев-
ну організаційну структуру, зу-
мовлену метою та відносинами 
управління й підпорядкування. З 
огляду на це, в ньому формується 
певний соціально-психологічний 
клімат [12].

Соціально-психологічний клі-
мат – це стійка духовна атмосфе-
ра, стан колективу, який виявля-
ється в стилі та манері поведінки, 
взаємовідносинах членів групи і 
виконанні ними своїх обов’язків 
[2].

Психологічний клімат являє 
собою так зване «дзеркало», що 
відображує ставлення спортсме-
нів до тренувального процесу, до 
тренера, один до одного, до суд-
дів, адміністрації, до спортивної 
діяльності в цілому [6].

Недостатнє приділення уваги 
такому поняттю, як психологіч-
ний клімат значно знижує можли-
вості команди в досягненні спор-
тивних результатів, розкриття 
ігрового потенціалу кожного чле-
на спортивного колективу, звужує 
можливості тренерського складу 
стосовно управління командою 
[4; 7].

Для оцінки соціально-психо-
логічного клімату та особливос-
тей міжособистісної взаємодії в 

колективі волейбольної команди 
кваліфікованих волейболісток 
«Орбіта–ЗТМК–ЗНУ» обрано ме-
тод соціометрії (методика «Соціо-
метрія» Якоба Морено). 

Метод соціометрії дозволяє 
з’ясувати структуру неформаль-
них відносин, що полегшує ро-
зуміння атмосфери всередині 
колективу і дозволяє знаходи-
ти найбільш раціональні шляхи 
впливу на ефективність спортив-
ної діяльності [1].

Членам колективу було запро-
поновано відповісти на запитання 
соціометричної картки. Залежно 
від мети (в нашому випадку мета 
полягає в аналізі соціально-пси-
хологічного клімату в колективі) в 
соціометричній анкеті перед кож-
ним членом колективу ставилося 
два запитання: «Кого із Ваших 
товаришів по команді Ви вибрали 
(не вибрали) б капітаном коман-
ди?» і «Кого із Вашої команди 
Ви запросили (не запросили) б до 
себе відсвяткувати Новий рік?». 
Таким чином, за допомогою цих 
питань оцінювалися сфера тре-
нування та сфера дозвілля. Від-
повідаючи на запитання, кожен 
учасник визначає своє ставлення 
до інших членів колективу. У тес-
туванні взяли участь усі 13 членів 
колективу. 

Також з метою оцінки психо-
логічного клімату в спортивній 
команді були використані такі ме-
тодики: «Оцінка морально-пси-
хологічного клімату в колективі» 
Л.М. Лутошкіна та «Оцінка пси-
хологічної атмосфери в колекти-
ві» Л. Жедунова.

Результати дослідження та 
їх обговорення. В результаті за-
стосування методики «Оцінка 
морально-психологічного кліма-
ту в колективі» Л.М. Лутошкіна 
[9] було виявлено, що середній 
коефіцієнт суб’єктивних оцінок 
(ОПК) дорівнює 5,52 (від 5,5 до 
7,0 – сприятливий, здоровий пси-
хологічний клімат). 

Цей коефіцієнт було отримано 
шляхом складання коефіцієнтів 
суб’єктивних оцінок соціально-

психологічного клімату волейбо-
лісток та поділом загальної суми 
на кількість досліджуваних. 

СКСОСПК = (КСОСПК1 + 
КСОСПК2 + … КСОСПКn) / n

Але також було виявлено, що: 
3 волейболістки (23%) вважають, 
що колектив поділяється на «при-
вілейованих» і «знехтуваних», 
слабких нерідко висміюють, 
ставляться до них поблажливо; 
3 спортсменки (23%) вважають, 
що новачки відчувають себе за-
йвими, чужими, до них нерідко 
виявляється ворожість; 3 гравці 
(23%) вважають, що у важких ви-
падках колектив «падає духом», 
спостерігається розгубленість, 
виникають сварки, взаємні звину-
вачення; 2 волейболістки (15,4%) 
вважають, що критичні заува-
ження носять характер явних і 
відкритих; 1 спортсменка (7,7%) 
вважає, що колектив неможливо 
підняти на спільну справу, кожен 
думає тільки про власні інтереси; 
1 гравець (7,7%) вважає, що угру-
повання в команді конфліктують 
між собою (див. таблицю 1).

Отже, можна стверджувати, 
що в цілому в колективі волей-
больної команди морально-пси-
хологічний клімат знаходиться на 
достатньо високому позитивному 
рівні, але в той же час ми можемо 
стверджувати, що він потребує 
оптимізації  з метою видалення 
недоліків і підвищення ефектив-
ності змагальної діяльності.

Методика «Оцінка психоло-
гічної атмосфери в колективі» 
Л. Жедунова [9] показала, що ат-
мосфера в групі волейбольної ко-
манди сприятлива. Цей висновок 
було отримано після розрахунку 
середньогрупового коефіцієнту 
по кожній позитивній і по кож-
ній негативній якості, а також 
середньогрупового коефіцієнту 
за всіма позитивними і за всіма 
негативними якостями. Найви-
щий  середньогруповий коефіці-
єнт позитивних якостей припадає 
на такі якості, як співробітництво 
та взаємна підтримка (8) (88,9%), 
а негативної якості – низька ре-
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зультативність (2,8), (31,1%). 
Середньогруповий коефіцієнт за 
всіма позитивними якостями до-
рівнює 7,3, тобто 81,1%, а за всі-
ма негативними – 2, тобто 22,2% 
(див. таблицю 2). Отже, серед-
ньогруповий коефіцієнт за всіма 
позитивними якостями (952) пе-
реважає негативні (262).  На під-
ставі цього було встановлено, що 
атмосфера в команді для більшос-
ті членів команди знаходиться на 
позитивному рівні, але виявлені 
проблеми вимагають негайного 
вирішення та відповідної психо-
логічної корекції.

За результатами дослідження 
із застосуванням методики «Со-
ціометрія» Якоба Морено [9] було 
встановлено, що найбільша кіль-
кість позитивних виборів отрима-
ла одна спортсменка (12 виборів), 
в категорії питань «тренування» 
та ще одна – (7 виборів) у катего-
рії питань «дозвілля».

За результатами досліджень 
отримали статус «знехтуваних» 
та «ізольованих»: одна волейбо-
лістка, яка отримала найбільшу 
кількість негативних виборів в 
категорії питань «тренування» (6 
виборів), та інша – в категорії пи-

тань «дозвілля» (5 виборів). Тіль-
ки позитивні вибори в категорії 
питань «тренування» отримали 
дві спортсменки, в категорії пи-
тань «дозвілля» – чотири члена 
спортивної команди. Тільки не-
гативні вибори в категорії питань 
«тренування» отримали п’ять 
спортсменок, а в категорії питань 
«дозвілля» не отримала жодна во-
лейболістка.

Ці дані були отримані на осно-
ві аналізу соціометричної матри-
ці, яка є обов’язковою при підра-
хунку соціометричних статусів.

За допомогою цієї методики 

Таблиця 1
Результати опитування кваліфікованих волейболісток за методикою «Оцінка 

морально-психологічного клімату в колективі» Л.М. Лутошкіна

Номера 
питань

№  п/п Середні коефіцієнти 
суб’єктивних оцінок 
по кожному пункту1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 7 5 7 7 6 6 6 6 4 6 7 6 7 6,15
2 6 5 7 7 6 6 5 7 6 6 7 4 7 6,07
3 7 4 5 7 6 6 6 1 6 7 6 7 6 5,69
4 6 4 7 6 6 5 5 7 4 7 6 7 6 5,84
5 7 4 7 6 5 5 6 7 6 5 6 7 6 5,92
6 7 5 6 7 5 5 6 1 6 3 6 6 6 5,3
7 6 6 7 6 5 5 6 6 6 4 6 7 6 5,84
8 5 6 7 7 5 5 2 6 5 2 3 5 6 4,92
9 5 6 6 6 5 4 5 7 5 4 6 7 6 5,53
10 7 4 5 6 7 6 3 1 4 3 6 7 6 5
11 5 4 5 6 6 5 1 6 5 5 5 7 6 5,07
12 3 5 3 7 5 6 4 2 5 5 6 6 7 4,92
13 5 5 4 4 6 7 7 6 5 4 7 7 6 5,61
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можна стверджувати, що в спор-
тивній команді є явний лідер в 
категорії питань «тренування», 
який, у свою чергу, не є формаль-
ним (капітаном команди). Не-
формальним лідером у категорії 
питань «дозвілля» є спортсменка, 
яка в категорії питань «трену-
вання» не отримала жодного по-
зитивного вибору. Отже, можна 
зробити висновки, що в волей-
больній команді є формальний і 
неформальний лідери, які не є од-
нією людиною. За допомогою цієї 
методики нами було виявлено ряд 
питань, які вимагають вирішення, 
а саме  розбіжність формального 
та неформального лідеру в спор-
тивній команді, низький показник 
в категорії питань «тренування» 

неформального лідеру, значна 
кількість виражених аутсайдерів 
в категорії питань «тренування».

Висновки. На підставі аналі-
зу проведених досліджень можна 
стверджувати, що соціометричні 
показники обумовлюють пси-
хологічний клімат у спортивній 
команді. Соціометрія є достат-
ньо ефективним методом, який 
дає можливість визначити соціо-
метричний статус члена групи, 
наявність угрупувань всередині 
групи, міру згуртованості або 
роз’єднання, дані про напружені 
або конфліктні мікрогрупи (діади, 
тріади тощо), визначити автори-
тет членів групи, виявити нефор-
мальних лідерів і «аутсайдерів». 
Соціометричні методики дозво-

ляють визначити місце людини 
в неформальних зв’язках, зрозу-
міти її проблеми. Впливаючи на 
зміну соціометричних показників 
можна досягнути покращення 
психологічного клімату. 

Перспективи подальших 
досліджень лежать у площині 
проведення досліджень з метою 
визначення залежності соціоме-
тричних показників від індиві-
дуально-психологічних особли-
востей спортсменів у командних 
спортивних іграх.
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