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Annotation
Introduction and aim of the research. The article considers the parameters of group efficiency in highly quali-

fied sports teams. The influence of group performance indicators on the psychological climate of a sports team and 
its effectiveness in training and competitive activities is analyzed. The hypothesis of the study is to scientifically 
predict the possibility of improving the results of sports activities, taking into account indicators of group perfor-
mance in the sports team.

The aim of the research is to analyze the indicators of group performance in highly qualified volleyball teams 
and determine its impact on sports results.

Material and methods of the research. The surveys were conducted during July-September 2019 in Zaporo-
zhye. Volleyball players of the national women's national teams of Ukraine, the Republic of Belarus, the Republic 
of Estonia, as well as the Orbita-ZNU-ZRCYSS team participated in the study. The number of subjects was 49 vol-
leyball players with sports qualification of a candidate for the master of sports, the master of sports and the masters 
of sports of international class.

Theoretical methods were used in the work (analysis and generalization of scientific and methodical literature); 
psychodiagnostic testing, using the questionnaire "Group effectiveness of the sports team"; methods of mathemati-
cal statistics.

Results. The authors studied the parameters of group efficiency in highly qualified volleyball teams. The con-
nection of group efficiency with the peculiarities of interaction and the psychological climate of the sports team is 
revealed. The influence of group efficiency in a sports team on the result of training and competitive activities is 
analyzed.

Key words: volleyball, sports team, group efficiency, psychological climate, sports result.

Анотація
Вступ і мета дослідження. У статті розглянуто параметри групової ефективності в спортивних коман-

дах високої кваліфікації. Проаналізовано вплив показників групової ефективності на психологічний клімат 
спортивної команди та її ефективність в тренувальній та змагальній діяльності. Гіпотеза дослідження 
полягає у науковому передбаченні можливості покращення результатів спортивної діяльності при урахуванні 
показників групової ефективності в спортивній команді.

Мета дослідження – проаналізувати показники групової ефективності в волейбольних командах високої 
кваліфікації та визначити її вплив на спортивний результат.

Матеріал і методи. Дослідження проводились протягом липня-вересня 2019 року в місті Запоріжжі. 
В дослідженні взяли участь волейболістки національних збірних жіночих команд України, Республіки 
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Білорусь, Естонської Республіки, а також команди «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ». Чисельність досліджуваних 
склала 49 волейболісток, які мають спортивну кваліфікацію кандидата в майстри спорту, майстра спорту та 
майстра спорту міжнародного класу.

В роботі були використані теоретичні методи (аналіз та узагальнення науково-методичної літератури); 
психодіагностичне тестування, за допомогою опитувальника «Групова ефективність спортивної команди»; 
методи математичної статистики.

Результати. Авторами були вивчені параметри групової ефективності в волейбольних командах високої 
кваліфікації. Розкритий зв'язок групової ефективності з особливостями взаємодії та психологічним кліматом 
спортивної команди. Проаналізований вплив групової ефективності в спортивній команді на результат 
тренувально-змагальної діяльності.

Ключові слова: волейбол, спортивна команда, групова ефективність, психологічний клімат, спортивний 
результат.

Аннотация
Введение и цель исследования. В статье рассмотрены параметры групповой эффективности в спортив-

ных командах высокой квалификации. Проанализировано влияние показателей групповой эффективности 
на психологический климат спортивной команды и ее эффективность в тренировочной и соревновательной 
деятельности. Гипотеза исследования заключается в научном предвидении возможности улучшения резуль-
татов спортивной деятельности при учете показателей групповой эффективности в спортивной команде.

Цель исследования – проанализировать показатели групповой эффективности в волейбольных коман-
дах высокой квалификации и определить ее влияние на спортивный результат.

Материал и методы. Исследования проводились в течение июля-сентября 2019 году в городе Запоро-
жье. В исследовании приняли участие волейболистки национальных сборных женских команд Украины, 
Республики Беларусь, Эстонской Республики, а также команды «Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ». Численность ис-
следуемых составила 49 волейболисток, которые имеют спортивную квалификацию кандидата в мастера 
спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса.

В работе были использованы теоретические методы (анализ и обобщение научно-методической литера-
туры); психодиагностическое тестирование, с помощью опросника «Групповая эффективность спортивной 
команды»; методы математической статистики.

Результаты. Авторами были изучены параметры групповой эффективности в волейбольных коман-
дах высокой квалификации. Раскрыта связь групповой эффективности с особенностями взаимодействия и 
психологическим климатом спортивной команды. Проанализировано влияние групповой эффективности в 
спортивной команде на результат тренировочно-соревновательной деятельности.

Ключевые слова: волейбол, спортивная команда, групповая эффективность, психологический климат, 
спортивный результат.

Вступ. В зв’язку з інтенсив-
ним зростом вимог до сучасного 
спорту, зокрема волейболу, ке-
рівництво команди, тренера та 
спортсмени змушені шукати нові 
ефективні засоби вдосконалення 
всіх видів підготовки. Психоло-
гічна підготовка не є виключен-
ням. Волейбол, будучи командним 
видом спорту, напряму залежить 
від індивідуальних та групових 
показників, які ,безумовно, пли-
вають на результат тренувальної 
та змагальної діяльності Одним з 
таких показників є групова ефек-
тивність.

Вирішальне значення у про-

сторі спільної діяльності спортив-
ної складає характеристика якості 
спортивної взаємодії. Спортив-
на діяльність відбувається пе-
реважно в умовах «відкритої», 
безпосередньої колективності: 
спортсменів, тренерів, наукових 
співробітників, спортивних керів-
ників і організаторів, суддів, ліка-
рів, масажистів, відповідальних 
за матеріально-технічне і інфор-
маційне забезпечення тренуваль-
них занять і змагань та інших, які 
стають між собою в певну багато-
функціональну регламентовану 
правилами взаємодію. Без цієї 
взаємодії (суперників чи партне-

рів по команді) акт спортивної бо-
ротьби неможливий [10].

Правильне усвідомлення 
ефективності будь-якої дії, заходу 
або процесу ґрунтується на здат-
ності досягати мети («ефекту»), 
на яку вони спрямовані. Ефект в 
цьому сенсі можна розуміти як 
абсолютний показник результату 
будь-якої дії, процесу, діяльності 
або взаємодії, безпосередньо до-
сягнутий від її здійснення. При 
цьому він може бути як позитив-
ним, так і негативним.

Поняття «ефективність» є від-
носним показником результатив-
ності, її властивістю, яка харак-
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теризує процес функціонування 
системи, що полягає в її здатності 
давати певний ефект, а дієвість 
такої здатності, тобто результа-
тивність, співвіднесена з ресурс-
ними витратами. На відміну від 
«ефекту», «ефективність» може 
бути лише позитивною величи-
ною, ціннісною характеристикою 
отриманого результату, що ба-
зується на здатності вирішувати 
практичні завдання з найменшою 
кількістю затрат ресурсів (функ-
ціональних, регулятивних, часо-
вих, матеріальних тощо) [7]. 

Отже, ефективність спільної 
діяльності спортивної команди 
можна визначити як консолідова-
ний результат взаємодії складно-
організованих взаємопов’язаних 
компонентів спільної діяльності 
з утворенням цілісної системи, 
унікальність організації якої де-
термінує низку функціональних 
параметрів групового суб’єкта 
та визначає якість спільних дій. 
Основними показниками, що зу-
мовлюють якість спільних дій 
спортивної команди в нашому до-
слідженні, є групові: ідентичність, 
суб’єктність, ролі, взаємодія, орга-
нізованість і самооцінка [2; 8].

Незважаючи на активні при-
кладні дослідження, уявлення про 
групову ефективність спортив-
ної команди, її зміст і структуру 
не можна повною мірою назвати 
сталими. Ідея вивчення групової 
ефективності з'явилася в працях 
А. Бандури, який запропонував 
розглядати її як функціональне 
розширення індивідуальної ефек-
тивності, хоч і не еквівалентну 
сумі індивідуальної самоефектив-
ності групи. 

Групова ефективність, на його 
думку, включає в себе самосприй-
няття учасників групи щодо мож-
ливостей її діяльності, взаємодії 
між членами групи для досягнен-
ня загального успіху. Водночас 
автор визначив феномен групової 
ефективності як «загальне пере-
конання групи в спільних мож-
ливостях організовувати і вико-
нувати спільні дії, необхідні для 

досягнення певного результату» 
[13].

Групова ефективність – це 
сума зусиль всіх членів групи. 
Проте слід зауважити, що ефект 
синергічності досягається нерід-
ко в результаті злагодженої спіль-
ної діяльності, робить її більш 
ніж простою сумою індивідуаль-
них дій, виділяючи, таким чи-
ном, у самостійний феномен. При 
з’єднанні індивідуальної і групо-
вої ефективності ми отримуємо 
рівень оцінювання ефективності 
спільних дій – організаційний, що 
дає можливість визначити якість 
спільної діяльності [1]. 

Іншою назвою групової ефек-
тивності у спортивній діяльності 
є командна ефективність чи ко-
мандна впевненість. Командні 
переконання впливають на пове-
дінку групи, завдання команди, 
рівень зусиль, які команда до-
кладає до роботи і стану, в яко-
му команда перебуватиме під час 
спільної спортивної діяльності. 

Групова ефективність поєднує 
самосприйняття учасників групи 
щодо можливостей її дій, взаємо-
дії між членами групи для досяг-
нення загального успіху. Водночас 
феномен групової ефективності 
почали розуміти як переконання 
групи у власних можливостях ор-
ганізовувати й виконувати спільні 
дії, необхідні для досягнення ре-
зультату. Ефективністю спільної 
діяльності спортивної команди 
є консолідований результат вза-
ємодії складноорганізованих 
взаємопов’язаних компонентів 
спільної діяльності з утворенням 
цілісної системи, унікальність 
організації якої детермінує низ-
ку функціональних параметрів 
групового суб’єкта та визначає 
якість спільних дій [3; 4]. 

В той же час інтерес станов-
лять питання систематизації 
факторів, що лімітують групову 
ефективність, серед яких можна 
виділити: виникнення напруги, 
конфліктності в міжособистісних 
відносинах, низька згуртованість 
команди; наявність несумісності 

на психологічному рівні; невідпо-
відність кваліфікації спортсменів 
поставленому завданню; при-
сутність в команді спортсменів з 
домаганнями, які не відповідають 
їх можливостям, високою агре-
сивністю і рівнем домінування, 
охочі взяти на себе роль лідера; 
розбіжності в окремих членів ко-
манди в самооцінці здібностей, 
з рівнем майстерності та оцін-
кою цих здібностей командою в 
цілому; зниження майстерності 
та самовіддачі у партнерів по ко-
манді внаслідок порушення ними 
тренувального режиму; наяв-
ність прихованої конкуренції між 
гравцями за місце в основному 
складі; наявність в команді «улю-
бленців» тренера; нав'язування 
тренером ігрового стилю, який 
не відповідає перевагам і мож-
ливостям спортсменів; низький 
рівень сприйняття тренера як 
особистості і як фахівця; невід-
повідність результатів виступу в 
змаганнях очікуванням команди; 
наявність в команді угруповань, 
які по-різному ставляться до 
установок тренера, до норматив-
них приписів, прийнятих в цій ко-
манді та ін. [5].

В процесі підготовки до зма-
гальної діяльності, спортсмен 
формує судження про власну 
здатність її виконати. Ці суджен-
ня про ефективність діяльності 
впливають на мислення, емоції, 
а також конкретні дії, інтегрую-
чи загальний стан, ефектом якого 
є почуття «впізнавання» ситуа-
ції, відносна рівновага почуттів 
та переживань, інтегрованих у 
вигляді загального образу зма-
гальної дії та віри у власні функ-
ціональні та регулятивні можли-
вості для успішного вирішення 
ситуації. Саме так визначив са-
моефективність (індивідуальну 
ефективність) на підставі власних 
досліджень А. Бандура «віра в 
себе і свої можливості організу-
вати і виконати дії, необхідні для 
виконання завдання» [13].

Дослідниками було визначено 
чотири ключові ознаки ефектив-
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ної команди: співпраця, розмаї-
тість завдань, відповідальність за 
всю роботу в цілому та її аналіз. 
Зазвичай цілі, що висуваються 
перед командою, не можуть бути 
досягнуті окремими її членами 
через обмеженість у часі та ресур-
сах, а також через неможливість 
одного члена команди оволодіти 
всіма необхідними знаннями й 
уміннями. 

Я.Л. Коломинский виділив два 
правила, принципово важливих 
для ефективної роботи команди: 
перше – «мінімально оптималь-
ний розмір команди» – зайві осо-
би руйнівно діють на командну 
взаємодію; друге – точне пози-
ціювання учасників, визначення 
для кожного особливого місця й 
ролі в командній роботі [6].

Соціально-психологічні влас-
тивості групових суб’єктів в 
оптимальних, напружених і екс-
периментальних умовах актуалі-
зуються різною мірою, різні по-
казники надійності малих груп 
мають неоднаковий ступінь вира-
женості [12]. Групи високого рів-
ня організованості в напружених 
умовах виконують спільну діяль-
ність безвідмовно, з мінімальним 
розмахом кращих і гірших ре-
зультатів. Члени цієї групи більш 
значущим вважають узгодження 

спільної діяльності та ретель-
ну розробку плану, необхідного 
для досягнення групових цілей. 
Групи середнього рівня органі-
зованості безвідмовно діють в 
особливо мотивованій діяльності 
в напружених умовах спільної ді-
яльності, тоді як у буденній – без-
відмовність дещо нижча. Групи 
низького рівня організованості 
безвідмовно діють і характеризу-
ються істотним зниженням в на-
пружених умовах спільної діяль-
ності порівняно з оптимальними 
умовами, де особливо помітно 
зростає кількість відмов. 

Ділові та особистісні відноси-
ни, що існують в команді, найчас-
тіше не збігаються. У командах 
низького рівня і в молодих коман-
дах особистісні, емоційні відно-
сини домінують над діловими. У 
зрілих командах, як правило, ді-
лові відносини переважають над 
особистісними. Ідеальним є збіг 
позитивних відносин в команді 
і за діловими, і за особистісни-
ми сферами, однак, для успіш-
ного виступу команди це не є 
обов'язковим. 

Морально-психологічні сто-
сунки виникають у процесі дії 
групової ефективності, а саме: 
відношень дружби, партнер-
ства, взаємодопомоги і взаємо-

підтримки. Відношення дружби 
і партнерства за умов високого 
рівня групової ефективності по-
роджують згуртованість, дух вза-
ємодопомоги, підтримки, почуття 
задоволення від результату колек-
тивних зусиль.

Науковці В. П. Румянцева, Л. 
М. Руйбіте розглядали керівни-
цтво як найважливіший фактор 
у розвитку ефективності спіль-
ної діяльності. Тренер формує ті 
якості членів команди, які забез-
печують активну, дружню і ефек-
тивну роботу. Позитивний настрій 
на майбутні змагання більшою 
мірою забезпечується тренером. 
Таким чином, тренер суттєво 
впливає практично на всі факто-
ри, що певною мірою визначають 
соціально-психологічний клімат 
спортивної команди. Вміння тре-
нера побудувати правильні ділові 
та особисті відносини зі своїми 
вихованцями, створити гарний 
робочий контакт, полегшує ви-
рішення спортивно-педагогічних 
завдань, сприяє формуванню гар-
монійної особистості спортсме-
нів, розкриттю їх потенціальних 
можливостей [11].

Відомо, що чим вищі пере-
конання команди у груповій 
ефективності, тим сильніша її 
стійкість перед труднощами і не-

Таблиця 1
Міри розподілу показників за опитувальником групової ефективності 

волейбольній команді національної збірної України (n=12)

Міри розподілу/параметр Здібність Єдність Стійкість Підготовленість Зусилля
Середнє арифметичне / М 36,1 34,67 32,42 35,67 36,17
Стандартна помилка / SDx 1,66 1,9 1,47 1,72 1,41
Стандартне відхилення / S 5,76 6,58 5,11 5,97 4,88
Сума 433 416 389 428 434
Медіана / Me 39 36 34 38 39
Мода / Mo 40 35 34 40 39
Дисперсія вибірки / D 33,17 43,33 26,08 35,7 23,79
Ексцес / Ex 1,811 6,384 -0,523 1,628 1,296
Асиметричність / A -1,688 -2,347 -0,57 -1,667 -1,43
Мінімальне значення 23 16 24 23 25
Максимальне значення 40 40 40 40 40
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вдачами, тим вища результатив-
ність розвитку групової ефектив-
ності та досягнення командної 
мети. Зазвичай, важливим завдан-
ням для тренерів є підвищення 
якості індивідуальної діяльності 
спортсменів у спільній діяльності 
в спортивних командах. Основна 
увага при цьому повинна приді-
лятись визначенню основних по-
казників груп і факторів, що на 
них впливають. Найбільш часто 
цього досягають через розвиток 
навичок міжособистісної вза-
ємодії, підвищення згуртованості 
команди і встановлення найбільш 
сприятливого формату суміснос-
ті групових дій. Аналіз наукових 
досліджень свідчить, що групова 
ефективність спортивних команд 
цілковито залежить від кількіс-
ного і якісного складу, структури, 
узгодження функцій та успішної 
організації спільних (тренуваль-
них) дій спортсменів [2; 17].

Психологічний клімат в ко-
манді впливає на групову ефек-
тивність спортивної команди. 
Адже, залежно від сформованих у 
групі міжособистісних відносин 
у ній може утворюватися різний 
психологічний клімат. Під цим 
поняттям розуміють більш-менш 
стабільне переважне настрій в ко-
лективі [15; 16].

При умові низького рівня гру-
пового розвитку зазвичай пере-
важають неформальні відносини. 
В командах високої кваліфікації 
команді виражено переважають 
формальні, ділові відносини, які 
абсолютно не обов'язково пови-
нні пригнічувати особисті. 

На міжособистісні відносини 
в групі впливає значимість для 
кожного члена команди оточую-
чих його людей. Чим вище рівень 
значущості, тим більший вплив 
на окрему особистість здатна 
надати група. Ступінь подібного 
впливу і, відповідно, зміна мож-
ливостей людини, що діє у скла-
ді групи, називаються груповий 
ефективністю [14].

Гіпотеза дослідження по-
лягає у науковому передбаченні 
можливості покращення резуль-
татів спортивної діяльності при 
урахуванні показників групової 
ефективності в спортивній ко-
манді.

Мета дослідження – про-
аналізувати показники групової 
ефективності в волейбольних 
командах високої кваліфікації та 
визначити її вплив на спортивний 
результат.

Завдання дослідження: 
1. Дослідити й проаналізувати 

дані науково-методичної літера-

тури і мережі «Інтернет» з питань 
вивчення групової ефективності в 
спортивній команді.

2. Вивчити показники групо-
вої ефективності в досліджува-
них спортивних командах високої 
кваліфікації. 

3. Розкрити зв'язок групової 
ефективності з особливостями 
взаємодії та психологічним клі-
матом спортивної команди.

4. Проаналізувати вплив гру-
пової ефективності в спортивній 
команді на результат тренуваль-
но-змагальної діяльності.

Матеріал та методи дослі-
дження. Дослідження проводи-
лись протягом липня-вересня 
2019 року в місті Запоріжжі. В 
дослідженні взяли участь волей-
болістки національних збірних 
жіночих команд України, Рес-
публіки Білорусь, Естонської 
Республіки, а також команди 
«Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ». Чи-
сельність досліджуваних склала 
49 волейболісток, які мають спор-
тивну кваліфікацію кандидата в 
майстри спорту, майстра спорту 
та майстра спорту міжнародного 
класу.

В роботі були використані те-
оретичні методи (аналіз та уза-
гальнення науково-методичної 
літератури); психодіагностичне 

Таблиця 2
Міри розподілу показників за опитувальником групової ефективності в 
волейбольній команді національної збірної Республіки Білорусь (n=12)

Міри розподілу/параметр Здібність Єдність Стійкість Підготовленість Зусилля
Середнє арифметичне / М 36,4 36,6 35,8 35,9 36,33
Стандартна помилка / SDx 0,79 0,73 0,88 0,84 1
Сума 437 440 430 431 436
Стандартне відхилення / S 2,75 2,53 3,04 2,91 3,47
Медіана / Me 37 37 35,5 36 37
Мода / Mo 37 34 35 34 40
Дисперсія вибірки / D 7,54 6,42 9,24 8,45 12,01
Ексцес / Ex -0,761 -0,726 -0,024 -0,728 -0,691
Асиметричність / A -0,398 -0,354 -0,695 -0,114 -0,664
Мінімальне значення 32 32 30 31 30
Максимальне значення 40 40 40 40 40
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тестування, за допомогою опиту-
вальника «Групова ефективність 
спортивної команди» [9]; методи 
математичної статистики.

Результати дослідження. 
В результаті проведення дослі-
дження в волейбольній команді 
національної збірної України ми 
отримали такі результати: сто-
совно параметру «здібність» – 
оцінка 36,1 стосовно параметру 
«єдність» – 34,67, стосовно пара-
метру «стійкість» – 32,42, стосов-
но параметру «підготовленість» 
– 35,67 та параметру «зусилля» – 
36,17 (табл. 1). Ці результати свід-
чать про доволі високий рівень 
групової ефективності в спортив-
ній команді. Члени колективу го-
тові співпрацювати один з одним, 
висловлювати підтримку та праг-
нути до нових перемог.

Після оцінки результатів на-
ціональної збірної Республіки Бі-
лорусь було виявлено, що спортс-
менки демонструють найвище 
значення в параметрі «здібність» 
(36,4) Це свідчить про швидке 
набуття, закріплення і ефективне 
використання знань, умінь і на-
вичок на практиці, можливості 
демонструвати набутий досвід 
більш високої майстерності, ніж 
суперник. Найбільш результатив-
ні значення за параметром «стій-

кість» було виявлено у команді 
національної збірної Республіки 
Білорусь (35,8), що вказує на під-
вищену командну оцінку опо-
ру можливим невдачам, а також 
стійкий стан до переповненої 
непохитності, рішучості та напо-
легливості у спільних діях у ре-
алізації поставлених командних 
завдань. 

Характеристика параметру 
«єдність» дала змогу спортсме-
нам зробити припущення про 
важливість цієї оцінки, яка вказує 
на єдність думок, що увінчує про-
цес вироблення групового рішен-
ня і є позитивним мотиваційним 
чинником як ефективної спортив-
ної діяльності кожного спортсме-
на, так і групи загалом. 

Найвищі значення за параме-
тром «єдність» (36,6) та за пара-
метром «підготовленість» (35,9) 
було зафіксовано у спортсменів 
національної збірної Республіки 
Білорусь, що, очевидно, є наслід-
ком внутрішньо психологічно-
го налаштування та в кінцевому 
результаті визначає позитивну 
динаміку спільної діяльності 
спортсменів. Найвищі значення 
за показником «зусилля» також 
було виявлено в команд націо-
нальної збірної Республіки Біло-
русь (36,3), що вказує на високу 

Таблиця 3
Міри розподілу показників за опитувальником групової ефективності 

волейбольній команді національної збірної Естонії (n=12)

Міри розподілу/параметр Здібність Єдність Стійкість Підготовленість Зусилля
Середнє арифметичне / М 32,3 32,8 32,1 31,8 33,4
Стандартна помилка / SDx 1,02 0,78 0,76 0,88 1
Стандартне відхилення / S 3,55 2,7 2,64 3,04 3,48
Сума 388 393 385 382 401
Медіана / Me 33,5 32 33 31,5 33
Мода / Mo 28 32 35 33 33
Дисперсія вибірки / D 12,61 7,3 6,99 9,24 12,08
Ексцес / Ex -0,944 0,071 -1,191 -0,127 0,968
Асиметричність / A -0,563 0,816 -0,497 0,447 -0,421
Мінімальне значення 26 29 28 27 26
Максимальне значення 37 38 35 37 39

оцінку командних реальних мож-
ливостей, необхідних для вико-
нання спільної діяльності, спря-
мованої на досягнення заданої 
мети (табл. 2). 

Аналізуючи результати дослі-
дження в волейбольній команді 
національної збірної Естонської 
Республіки слід зазначити, що: за 
чотирма показниками ця коман-
да отримала найнижчі оцінки. А 
саме: за параметром «здібність» 
спортсменки отримали оцінку 
32,3, за параметром «єдність» 
оцінку 32,8, за параметром «під-
готовленість» оцінку 31,8, за па-
раметром «зусилля» оцінку 33,4. 
За параметром «стійкість» спор-
тивна команда отримала оцінку 
32,1, що вказує на середній ре-
зультат серед досліджуваних ко-
манд. Отримані бали свідчать про 
нестабільность у продуктивності 
команди та успішності її діяль-
ності (табл. 3).

В результаті проведеного до-
слідження в спортивній коман-
ді Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ» ми 
отримали такі результати: сто-
совно параметру «здібність» – 
оцінка 336,6 стосовно параметру 
«єдність» – 34,8, стосовно пара-
метру «підготовленість» – 33,3 
та параметру «зусилля» – 34,6. 
Менш результативні показники за 
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Таблиця 4
Міри розподілу показників за опитувальником групової ефективності 

спортивної команди «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ» (n=13)

Міри розподілу/параметр Здібність Єдність Стійкість Підготовленість Зусилля
Середнє арифметичне / М 33,6 34,8 31,1 33,3 34,6
Стандартна помилка / SDx 1,22 0,95 1,11 1,18 1
Стандартне відхилення / S 4,41 3,44 4,02 4,25 3,62
Сума 437 453 405 433 450
Медіана / Me 34 35 31 33 35
Мода / Mo 34 35 27 32 39
Дисперсія вибірки / D 19,42 11,81 16,14 18,06 13,1
Ексцес / Ex 3,576 -0,929 -1,06 0,492 -1,146
Асиметричність / A -1,449 -0,166 -0,197 -0,583 -0,268
Мінімальне значення 22 29 24 24 29
Максимальне значення 40 40 37 39 39

параметром «стійкість» виявили 
спортсмени у команді «Орбіта-
ЗНУ-ЗОДЮСШ» (31,1). Ймовір-
но, це можна пояснювати команд-
ною невпевненістю у подоланні 
багатьох, в тому числі раптово 
виникаючих перешкод різного 
ступеня складності.

Висновки. Можна зробити ви-
сновки, що групова ефективність 
– це інтегративна характеристика 
якості спільної діяльності, що ві-
дображає загальне переконання 
команди в можливостях органі-
зувати і виконати спільні дії, які 
необхідні для певного результату.

Слід зауважити, що кількісне 
та якісне співвідношення показ-
ників групової ефективності в 
спортивних командах, обумовлює 

особливості взаємодії всередині 
неї, стає одним із чинників впли-
ву на психологічний клімат. 

Отримані результати дозво-
лили сформувати цілісне уявлен-
ня про природу взаємозв’язків 
групової ефективності в про-
сторі спільної діяльності, а та-
кож зробити висновок про її 
феноменологічну відокремле-
ність, з одного боку, та, водно-
час, взаємопов'язаність з іншими 
психологічними детермінантами 
спільної діяльності спортивної 
команди.

Перспективою подальших 
досліджень вбачаємо в вивченні 
показників групової ефективнос-
ті в волейбольних командах різної 
кваліфікації.

Основні моменти. Слід за-
уважити, що показники групової 
ефективності в спортивній коман-
ді залежать від рівня групового 
розвитку.

Вдячності. Окрема подяка 
президенту Федерації волейболу 
України Михайлу Григоровичу 
Мельнику, тренерському скла-
ду та керівництву національних 
збірних жіночих команд України, 
Республіки Білорусь, Естонської 
Республіки, а також команди 
«Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ» з во-
лейболу за підтримку і допомогу 
в організації та проведенні дослі-
джень.

Конфлікт інтересів. Автор за-
являє про відсутність будь-якого 
конфлікту інтересів.
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