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УДК 796.42.032–056.26 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ У КОМАНДІ 
Віктор Шаверський 1, Ольга Шаверська 2, Євгеній Врублевський 3 

1 Житомирський державний університет імені Івана Франка 
2 Бердичівський коледж промисловості, економіки та права  

3 Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь) 
Анотації: 

Актуальність теми дослідження. 
Дослідження в галузі спортивної психо-
логії визначають важливість групової 
ефективності як гарантування успішності 
командного результату. Не зважаючи на 
вагомі наукові досягнення в зазначеній 
проблематиці, мало розробленими зали-
шаються методичні аспекти діагностики, 
розвитку та контролю ефективності 
спільних змагальних дій, оцінки рівня 
групової підготовленості, емоційно-моти-
ваційної спрямованості групи, спільної 
інтелектуальної, вольової активності 
спортивної команди, арсенал психолого-
педагогічних засобів впливу на розвиток 
зазначених характеристик спільної діяль-
ності спортивної команди, систематизація 
яких окреслює науковий інтерес даного 
дослідження. Мета дослідження – теоре-
тично обґрунтувати та експериментально 
дослідити регулятори спільної діяльності 
кваліфікованих гандболістів у команді з 
різним типом взаємодії. Методи дослі-
дження: аналіз, порівняння, систематиза-
ція, узагальнення науково-методичної лі-
тератури, спостереження, тестування, бе-
сіда, опитування, психодіагностичні, ме-
дико-біологічні, математичної статисти-
ки. Результати роботи. Досліджено ха-
рактер спільної діяльності в спортивній 
команді з гандболу, яку складають спорт-
смени з різним типом взаємодії, складо-
вими якої є показники: групової са-
мооцінки, групових ролей, групової іден-
тичності, групової суб‟єктивності, групо-
вої взаємодії, групової організованості та 
групової ефективності. 

Висновки. Індивідуальна міра 
зусилля спортсменів команди спільноси-
нергічного типу взаємодії, оцінка та від-
чуття дій партнера створюють фон для 
кристалізації цілісного групового ресур-
су команди. Відповідно, цей тип взаємо-
дії психологічно є найбільш чутливим 
до взаємних дій партнерів, що визначає 
сумарну ефективність та в підсумку 
відображається на командному резуль-
таті.  

 
The Relationship of the Job Activities 
of Qualified Handballists in the Team 

Topicality of the research. Research in 
the field of sports psychologists determine the 
importance of group effectiveness as a 
guarantee of the success of a team result. 
Despite significant scientific achievements in 
this issue, the methodological aspects of 
diagnosis, development and monitoring the 
effectiveness of joint competitive actions, 
assessing the level of group preparedness, the 
emotional and motivational orientation of the 
group, and the general intellectual and 
volitional activity of the sports team remain 
poorly developed, the arsenal of 
psychological and pedagogical means of 
influencing the development of these 
characteristics of the joint activities of a 
sports team, the systematization of which 
determines the scientific interest of this study. 
The purpose of the study – theoretically 
substantiate and experimentally study the 
regulators of the general activity of qualified 
handball players in a team with a different 
type of interaction. The methods of the 
research: analysis, comparison, 
systematization, generalization of scientific 
and methodological literature, observation, 
testing, conversation, interview, 
psychodiagnostic, medical and biological, 
mathematical statistics. The results of work. 
The nature of joint activity in a handball 
sports team, which consists of athletes with 
different types of interaction, which include 
indicators of group self-esteem, group roles, 
group identity, group subjectivity, group 
interaction, group organization and group 
effectiveness, is investigated. 

Conclusions. The individual effort of the 
athletes of the team of synergistic type of 
interaction, the evaluation and the feeling of 
the partner‟s actions create the background 
for crystallization of the whole group 
resource of the team. Accordingly, this type 
of interaction is psychologically most 
sensitive to the mutual actions of partners, 
which determines the overall effectiveness 
and ultimately reflects on the team result. 

 
Взаимосвязь показателей эффективности 

совместной деятельности 
квалифицированных гандболистов в команде 

Актуальность темы исследования. Ис-
следование в области спортивной психологи 
определяют важность групповой эффективнос-
ти как гарантию успешности командного ре-
зультата. Несмотря на значительные научные 
достижения в указанной проблематике, мало 
разработанными остаются методические аспек-
ты диагностики, развития и контроля эффек-
тивности совместных соревновательных дейст-
вий, оценки уровня групповой подготовленнос-
ти, эмоционально-мотивационной направлен-
ности группы, общей интеллектуальной, воле-
вой активности спортивной команды, арсенал 
психолого-педагогических средств воздействия 
на развитие указанных характеристик совмест-
ной деятельности спортивной команды, систе-
матизация которых определяет научный инте-
рес данного исследования. Цель исследова-
ния – теоретически обосновать и эксперимен-
тально исследовать регуляторы общей деятель-
ности квалифицированных гандболистов в ко-
манде с разным типом взаимодействия. Мето-
ды исследования: анализ, сравнение, система-
тизация, обобщение научно-методической ли-
тературы, тестирование, беседа, опрашивание, 
психодиагностические, медико-биологические, 
математической статистики. Результаты рабо-
ты. Исследован характер общей деятельности в 
спортивной команде по гандболу, которую со-
ставляют спортсмены с разным типом взаимо-
действия, составными которой есть показатели: 
групповой самооценки, групповых ролей, груп-
повой идентичности, групповой субъективнос-
ти, группового взаимодействия, групповой ор-
ганизованности и групповой эффективности. 

Выводы. Индивидуальная мера усилия 
спортсменов команды общесинергического ти-
па взаимодействия, оценка и ощущение дейст-
вий партнера создают фон для кристаллизации 
целостного группового ресурса команды. Соот-
ветственно, этот тип взаимодействия психоло-
гически есть наиболее чувствительным к 
взаимным действиям партнеров, которые опре-
деляют суммарную эффективность и в итоге 
отображаются на командном результате. 

Ключові слова:  
управління, кваліфіковані гандболісти, 
команда, самооцінка, групові ролі, 
групова ефективність. 

 
management, skilled handball players, team, 
self-esteem, group roles, group effectiveness. 

 
управление, квалифицированные гандболисты, 
команда, самооценка, групповые роли, группо-
вая эффективность. 

 

Постановка проблеми. Дослідження в галузі спортивної психології визначають важливість 

групової ефективності як гарантування успішності командного результату. Деякі автори 
вважають групову ефективність як розширення індивідуальної ефективності, яка є більшою 

простої суми окремих рівнів ефективності групи [6; 7; 12; 13]. Групова ефективність передбачає 

уявлення спортсменів про можливості виступу їх команди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємодія спортсменів у спортивних командах, 

як відомо, має різні форми: взаємопов‟язану, синергічну, послідовну та індивідуальну [3]. Проте 
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відмінності у психолого-педагогічних підходах щодо розвитку та регуляції спільної діяльності 

спортивної команди з різним типом взаємодії наразі не стали предметом спеціального 
дослідження. Водночас, ефективність регулятивних дій тренера часто має вирішальне значення 

для досягнення високого спортивного результату [1; 2; 4; 11; 14]. Зокрема, належна організація 

факторів взаємодії спортсменів (взаєморозуміння, зіграність, командна довіра та ідентичність, 

спільність мети і мотивів тощо) в більшості випадків є визначальними чинниками для 

досягнення поставлених командою завдань [6; 7; 13; 16]. Відтак постає проблема розробки 
психолого-педагогічних засобів, спрямованих на розвиток та регуляцію спільної діяльності 

спортивної команди з урахуванням різних типів взаємодії.  

Місце спільної діяльності та факторів, що зумовлюють її ефективність у спорті, визначено 

завдяки вивченню широкого кола феноменів, які глибоко вивчалися багатьма науковцями [8–10; 
15; 17–19]. 

Водночас, не зважаючи на вагомі наукові досягнення в зазначеній проблематиці, мало 

розробленими залишаються методичні аспекти діагностики, розвитку та контролю ефективності 

спільних змагальних (тренувальних) дій. Зокрема, оцінки рівня групової підготовленості, 

емоційно-мотиваційної спрямованості групи, спільної інтелектуальної, вольової активності 
спортивної команди. Недостатньо розкритим в літературі є арсенал психолого-педагогічних 

засобів впливу на розвиток зазначених характеристик спільної діяльності спортивної команди, 

систематизація яких окреслює науковий інтерес даного дослідження. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити регулятори 
спільної діяльності кваліфікованих гандболістів у команді з різним типом взаємодії. 

Методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення 

науково-методичної літератури), педагогічні (спостереження, тестування), соціологічні (бесіда, 

опитування), психодіагностичні, медико-біологічні, математичної статистики.  

Результати дослідження та їх обговорення. Розвиток спільної діяльності в спортивній ко-
манді залежить від знань, здібностей, умінь і навичок кожного члена команди. Водночас участь у 

спільній діяльності збагачує знання кожного спортсмена, удосконалює його здібності та навички. 

Ефективність спільної діяльності спортивної команди традиційно пов‟язують з розвитком індиві-

дуальних умінь конкретної спортивної спеціалізації, ступенем компетентності у питаннях регу-

ляції персональної активності для досягнення спільної мети, якістю навичок групової (команд-
ної) взаємодії. Проте реальне підвищення ефективності спільної діяльності не відбувається 

лінійним шляхом. Якість спільних дій спортивної команди часто відзначається унікальністю 

командної взаємодії, особливостями функціональних навантажень кожного з її учасників, 

інтелектуальними, емоційними та поведінковими ресурсами конкретного колективного суб‟єкта. 

Інтенсифікації внутрішньогрупової взаємодії, яка неодмінно відбувається в процесі 

ускладнення групових завдань, призводить до появи асиметричності індивідуальних внесків у 

спільні здобутки. З одного боку, спільна діяльність збагачує компетентність кожного спортсмена, 

вдосконалює його здібності та навички. З іншого – персоналізується простір його індивідуальної 

ефективності, детермінуються зусилля і наполегливість у складних ситуаціях. Висуваються певні 
вимоги, сумарна кількість яких складає потенційну функціональну спроможність команди, 

детермінуючи ефективність спільної діяльності. 

Найбільш простий рівень розуміння групової ефективності становить суму зусиль всіх 

членів групи. Однак ефект синергічності досягається нерідко в результаті злагодженої спільної 
діяльності, робить її більш ніж простою сумою індивідуальних дій, виділяючи, таким чином, у 

самостійний феномен. 

У процесі дослідження здійснено кореляційний аналіз кожного з якісних показників ефек-

тивності спільної діяльності з оцінкою інтенсивності дії показників групової ефективності. Зна-

чущість (достовірність) отриманих кореляційних залежностей оцінювалась на основі розрахунку 
величин коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена.  
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Результати аналізу кореляції між «груповою організованістю команди» та «груповою 

ефективністю» (табл. 1) свідчать про наявність прямих кореляційних зв‟язків між усіма показни-
ками і коливаються в межах від r = 0,269 до r = 0,407. За показниками кореляції між середніми 

значеннями «зорово-аналогової шкали оцінки організованості групи» та «груповою ефектив-

ністю» спостерігається найбільший взаємозв‟язок (r = 0,407; р < 0,01), що підтверджує достовір-

ність зв‟язку всіх показників. 
Таблиця 1 

Матриця взаємозв’язків між показниками групової ефективності  

і групової організованості команди 

Показник 

Групова ефективність 

здібність єдність стійкість 
підготов-

леність 
зусилля 

середнє 

значення 

Спрацьованість  0,371* 0,293* 0,307* 0,370* 0,322* 0,366* 

Психологічна сумісність  0,304* 0,319* 0,320* 0,269* 0,306* 0,347* 

Успішність виконання 

поставлених спортивних завдань  
0,348* 0,282* 0,341* 0,394* 0,324* 0,389* 

Середнє значення  0,368* 0,323* 0,357* 0,382* 0,351* 0,407* 

Примітка. * р < 0,01  

Цей факт свідчить про те, що, чим більше спортсмен відчуватиме спільні дії партнерів на 

змаганнях, тим успішніше буде їх спрацьованість і психологічна сумісність, де спільна діяльність 
вимагає особливих зусиль членів команди, найбільш оптимальної, гнучкої та узгодженої дії, точ-

ності та оперативності. Найбільший взаємозв‟язок спостерігається між показниками «успішність 

виконання поставлених спортивних завдань» та «рівень підготовленості команди» (r = 0,394; 

р < 0,01). Дещо менша залежність спостерігається між «спрацьованістю» членів команди та їх 
«здібності» виконувати спільні дії, а також «спрацьованістю» та «підготовленістю», де коефіцієн-

ти кореляції складають відповідно (r = 0,371; р < 0,01) та (r = 0,370; р < 0,01).  

Наступною визначалась кореляційна взаємозалежність між показниками «групової взаємо-

дії» та «групової ефективності». Результати аналізу представлено у таблиці 2.  
Таблиця 2 

Матриця взаємозв’язків між показниками групової ефективності  

і групової взаємодії команди 

Показник 

Групова ефективність 

здібність єдність стійкість 
підготов-

леність 
зусилля 

середнє 

значення 

Спрямованість активності  0,164* 0,221** 0,257** 0,251** 0,267** 0,263** 

Організованість команди  0,134 0,196** 0,195** 0,175* 0,217** 0,203** 

Інтелектуальна комунікативність  0,117 0,135* 0,204** 0,147* 0,221** 0,177* 

Психологічний клімат  0,178* 0,126 0,192** 0,204** 0,226** 0,211** 

Оцінка ступеня розвитку  0,167* 0,169* 0,236** 0,216** 0,281** 0,232** 

Примітка. * р < 0,05; ** р < 0,01  

Вірогідні зв‟язки значною мірою виявлено майже з усіма показниками. Найбільша залеж-

ність спортсменів спостерігається за показниками «спрямованість активності» та «зусиллям», де 
коефіцієнт кореляції складає (r = 0,267; р < 0,01). Дещо менша залежність спортсменів між 

показниками «спрямованість активності» та їх «стійкістю» (r = 0,257; р < 0,01) і «підготовленіс-

тю» (r = 0,251; р < 0,01). Водночас встановлено взаємозв‟язок між показниками «оцінка ступеня 

розвитку команди» та «зусилля» (r = 0,281; р < 0,01), який визначався загальною сумою інтегро-

ваних властивостей. За іншими показниками «психолого-педагогічної характеристики взаємодії 
групи» та показниками «групової ефективності» виявлено значно меншу взаємозалежність.  

Результати кореляційного аналізу показників «групової ідентичності» з показниками «групо-

вої ефективності» наведено в таблиці 3. Отримані дані свідчать про наявність кореляції між 
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показниками «емоційна прив‟язаність» та «стійкість» (r = 0,283; р < 0,01), «підготовленість» 

(r = 0,281; р < 0,01), «єдність» (r = 0,264; р < 0,01), «зусилля» (r = 0,267; р < 0,01).  
Таблиця 3 

Матриця взаємозв’язків між показниками групової ефективності  

та групової ідентичності команди 

Показник 

Групова ефективність 

здібність єдність стійкість 
підготов-

леність 
зусилля 

середнє 

значення 

Самокатегоризація  0,174* 0,167* 0,112 0,160* 0,174* 0,176* 

Валентність ідентифікації  -0,030 0,070 -0,008 0,008 -0,046 0,006 

Емоційна прив‟язаність  0,205** 0,264* 0,283** 0,281** 0,267** 0,284** 

Спільність групових цілей і цінностей  0,133 0,199** 0,174* 0,247** 0,221** 0,239** 

Графічна шкала оцінки організаційної 
ідентифікації  

0,405** 0,379** 0,307** 0,474** 0,395** 0,437** 

Примітка. * р < 0,05; ** р < 0,01  

Обґрунтованою також вбачається кореляція між показниками «групової ідентичності», 
«спільність групових цілей і цінностей» з показниками «групової ефективності», «підготовле-
ність» (r = 0,247; р < 0,01), «зусилля» (r = 0,221; р < 0,01) та «єдність» команди (r = 0,199; 
р < 0,01). Також спостерігається зменшення взаємозв‟язку показників «групової ефективності» з 
показниками «групової ідентичності» «самокатегоризація» та не виявлено вірогідних зв‟язків з 
показником «валентність ідентичності», які також свідчать, що для досягнення позитивного 
результату спортсмени зобов‟язані цінувати свою команду й спільно взаємодіяти між собою. 
Виваженим виявився взаємозв‟язок показника «графічної шкали оцінки організаційної ідентич-
ності» з показниками «підготовленість» (r = 0,474; р < 0,01), «здібність» (r = 0,405; р < 0,01) та 
«зусилля» (r = 0,395; р < 0,01). За цими даними відображено сутність зв‟язку індивіда з групою, 
міру ідентичності, ототожнення.  

За результатом кореляційного аналізу показників «групової суб‟єктності» та «групової 
ефективності» табл. 4. вірогідні зв‟язки виявлено між показниками «реальна суб‟єктність» і 
«підготовленість» (r = 0,183; р < 0,01), «здібність» (r = 0,187; р < 0,01) та «середнє значення» 
(r = 0,204; р < 0,01). Спостерігається менший взаємозв‟язок з показниками «єдність» (r = 0,158; 
р < 0,05) та «зусилля» (r = 0,175; р < 0,05). Зафіксований взаємозв‟язок за показниками 
середнього значення «здібність» (r = 0,143; р < 0,05), «підготовленість» (r = 0,147; р < 0,05), 
«середнє значення» (r = 0,145; р < 0,05).  

Таблиця 4 

Матриця взаємозв’язків між показниками групової ефективності  

та групової суб’єктності команди 

Показник 

Групова ефективність 

здібність єдність стійкість 
підготов-

леність 
зусилля 

середнє 

значення 

Потенційна суб‟єктність  0,123 0,107 0,098 0,134 0,056 0,128 

Реальна суб‟єктність  0,187** 0,158* 0,096 0,183** 0,175* 0,204** 

Рефлексуюча суб‟єктність  -0,116 -0,01 -0,080 -0,108 -0,008 -0,091 

Середнє значення  0,143* 0,088 0,035 0,147* 0,088 0,145* 

Примітка. * р < 0,05; ** р < 0,01  

Це вказує на те, що команді властиво, насамперед, прояв спільної активності, реалізованої в 
різноманітних видах і формах: спілкування і взаємодія в групі, групові дії, спільна діяльність, 
групове відношення та групова поведінка. За іншими показниками «типів групової суб‟єктності» 
та показників «групової ефективності» взаємозв‟язків не виявлено.  

Взаємозв‟язок показників «групової самооцінки команди» та «групової ефективності» (табл. 5) 
свідчить, що найтісніший взаємозв‟язок спостерігається в показниках оцінки «тактична підготов-
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леність команди» і «підготовленість» (r = 0,497; р < 0,01) та «єдність» (r = 0,409; р < 0,01), обидва 
показники безпосередньо взаємопов‟язані зі спільними та злагодженими діями команди.  

Таблиця 5  
Матриця взаємозв’язків між показниками групової ефективності  

й групової самооцінки команди 

Показник 

Групова ефективність 

здібність єдність стійкість 
підготов-

леність 
зусилля 

середнє 

значення 

Здібність групи вирішувати складні 
(спортивні, неспортивні) ситуації  

0,294** 0,337** 0,376** 0,350** 0,362** 0,395** 

Фізична підготовленість команди  0,407** 0,346** 0,379** 0,441** 0,368** 0,458** 

Технічна підготовленість команди  0,438** 0,326** 0,344** 0,418** 0,386** 0,449** 

Тактична підготовленість команди  0,395** 0,409** 0,396** 0,497** 0,428** 0,505** 

Ефективність командної взаємодії  0,459** 0,294** 0,295** 0,485** 0,369** 0,451** 

Середнє значення  0,473** 0,411** 0,438** 0,524** 0,467** 0,548** 

Примітка. * р < 0,05; ** р < 0,01  

Також взаємозв‟язок спостерігається між показниками «групової самооцінки», «фізична під-
готовленість команди» і показниками «групової ефективності», «підготовленість» (r = 0,441; 
р < 0,01) та «здібність» (r = 0,407; р < 0,01). Вагомим виявився взаємозв‟язок між показниками 
самооцінки «технічна підготовленість команди» і показниками «групової ефективності» «здіб-
ність» (r = 0,438; р < 0,01) та «підготовленість» (r = 0,418; р < 0,01), а також показниками «ефек-
тивність командної взаємодії», «підготовленість» (r = 0,485; р < 0,01) і «здібність» (r = 0,459; 
р < 0,01). Достовірні показники кореляції «групової самооцінки» зафіксовано з усіма показника-
ми «групової ефективності», вони коливаються в межах від r = 0,294 до r = 0,497. За показником 
середнього значення «групової самооцінки» та «групової ефективності» спостерігається найбіль-
ший взаємозв‟язок (r = 0,548; р < 0,01), що підтверджує достовірність кореляційної матриці всіх 
показників, але оцінка кондиції команди може змінюватися на різних етапах річного циклу підго-
товки відповідно співвідношення тренувальних навантажень різної спрямованості. 

Отримані результати дозволили сформувати цілісне уявлення про природу взаємозв‟язків 
групової ефективності спортивної команди та відповідно розширити уявлення про шляхи підви-
щення ефективності спільної спортивної діяльності. 

Висновки. Узагальнюючи результати проведеного дослідження, необхідно зробити такі 
висновки: 

1. Досліджено характер спільної діяльності в спортивній команді з гандболу, яку складають 
спортсмени з різним типом взаємодії, складовими якої є показники: групової самооцінки, групо-
вих ролей, групової ідентичності, групової суб‟єктивності, групової взаємодії, групової організо-
ваності та групової ефективності. 

2. На основі проведеного кореляційного аналізу сформовано цілісне уявлення про взаємо-
зв‟язок показників групової ефективності та якісних показників ефективності спільної діяльності 
кваліфікованих гандболістів у команді. 

Перспективним напрямком подальших досліджень, пов‟язаних із розвитком спільної 
діяльності кваліфікованих гандболістів у команді, може бути поглиблене вивчення особливостей 
спортивної взаємодії, умов її організації, розробка нових психолого-педагогічних засобів підви-
щення ефективності спільних спортивних дій, що є умовою досягнення командного результату.  
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