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Стаття присвячена проблемі психологічної сумісності членів спортивної команди як визначальному 
чиннику успішної діяльності у ігрових видах спорту, зокрема у волейболі; теоретично обґрунтовано та 
перевірено на прикладі чоловічої збірної з волейболу Чернівецького національного університету вплив 
міжособистісних стосунків на успішність спортивної діяльності команди. 
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Постановка проблеми. Питання суміснос-
ті у спортивній діяльності є визначаль-

ним у психології спорту і водночас недостатньо 
вивченим. Оскільки кожен вид спорту має свої 
специфічні особливості, то сумісність партнерів 
залежить від конкретних індивідуально-психо-
логічних і соціально-психологічних особливостей 
особистості спортсмена. 

Часто комплектування спортивних команд здій-
снюється тренерами без урахування психологічних 
особливостей спортсменів, їх сумісності та взаємо-
відносин, лише на підставі рівня спортивної під-
готовленості. Саме ці причини спричиняють різні 
негативні явища у спільній спортивній діяльності: 
нерозуміння партнера, конфлікти, незадоволеність 
діями партнера, тривале розучування спільних 
спортивних вправ і нестабільність їх виконання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження, спрямовані на виявлення критеріїв 
сумісності, проведені для окремих видів спор-
ту, дають змогу визначити основні психологічні 
чинники, що впливають на клімат у команді та 
результат спортивної діяльності загалом [2; 4; 7]. 
Сучасні наукові праці з дослідження колективу 
та процесу його формування присвячені вивчен-
ню психології команди (Разімов А.), психології в 
сучасному спорті (Кретті Б.), психології фізично-
го виховання і спорту (Гогун Є., Мартьянов Б.), 
організації життєдіяльності в колективі (Нови-
кова Л.), виховання особистості через колектив 
(Юдіна К., Якшина С.), соціалізації особистості 
через колектив (Бех І.) тощо.

Одним із визначальних аспектів ефективної 
спортивної діяльності є ступінь групової суміс-
ності спортсменів. Розрізняють сумісність фізіо-
логічну (функціональну) і соціально-психологічну 
[11]. Фізіологічна, або функціональна, сумісність 
визначається в основному рівнем спортивно-тех-
нічної підготовки команди, а соціально-психоло-
гічна – потребами, інтересами та особистісни-
ми якостями спортсменів, зокрема, соціальною 
спрямованістю, рівнем культури, типом вищої 
нервової діяльності та ін.

Якщо функціональна сумісність впливає лише 
на процес тренування чи змагань, то соціально-
психологічна – на всі відносини між спортсме-
нами, в тому числі й на тренувальні та змагаль-
ні дії, результативність команди. Психологічна 
сумісність спортсменів багато в чому визначає і 
психологічний клімат в команді.

Залежно від рівня психологічного клімату ко-
манда може бути кваліфікована як:

– сполучена – спортсмени сприймаються як 
єдина цілеспрямована група,

– розчленована – всередині є кілька згуртова-
них груп, заснованих на неформальних зв'язках, 
а між групами існують формальні зв'язки,

– роз'єднана – між усіма членами команди іс-
нують тільки формальні зв'язки [12, с. 46].

Психологічна сумісність розглядається як фе-
номен, що включає міжособистісні відносини, і 
передбачає:

1. Компліментарність потреб, що передбачає 
доповнення до прояву потреб. 

2. Конгруентність потреб, коли обидва суб'єкти 
(партнери) володіють схожими потребами, задо-
вольняються одними і тими ж міжособистісними 
відносинами.

3. Компліментарність навичок, яка передбачає 
компенсацію недостатньо розвинених у одного 
суб'єкта здібностей іншим партнером.

4. Компліментарність знань, коли обидва 
партнери володіють різноспрямованими знання-
ми, так що кожен з них може вчитися в іншого.

5. Спільність цінностей, коли партнери мають 
загальну систему цінностей і правила поведінки 
[2, с. 65].

У членів спортивної команди в процесі безпо-
середньої взаємодії утворюється певна система 
зв'язків і відносин, які визначаються природою 
і вимогами виконуваної діяльності. Сформована 
система зв'язків і відносин між спортсменами пе-
редбачає регламентований розподіл їх обов'язків 
за функціональною та статусною ознаками. Ко-
манди, що відрізняються найбільшою згуртова-
ністю, характеризуються конвергентним (тен-
денція до зближення) типом розвитку офіційного 
та неофіційного аспектів взаємовідносин з домі-
нуючою роллю офіційної структури. Чим більш 
зрілою і розвиненою стає спортивна команда, 
тим більшу роль відіграє система офіційних від-
носин [9, с. 62].

Всі команди незалежно від виду спорту поді-
ляються на цілісні та сумативні. Цілісні коман-
ди – це такі, в яких результат досягається за 
рахунок безперервної взаємодії їх членів між со-
бою (спортивні ігри); сумативні – це команди, в 
яких загальний результат є сумою особистих ре-
зультатів (наприклад, легка атлетика, спортивна 
гімнастика, єдиноборства), і відсутня взаємодія 
між усіма її членами в момент змагань [6, с. 213].

Кожен спортсмен займає в системі сформо-
ваних зв'язків і відносин певне місце – позицію, 
якій відповідає окрема роль як соціально-типова 
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система поведінки (сукупність дій), сформована 
в даному суспільстві для виконання певної со-
ціальної функції.

Первинне спостереження за спортивною ко-
мандою нерідко зумовлює гіпотезу, що всі її 
гравці рівні між собою, оскільки вони часто бу-
вають приблизно одного і того ж віку, рівня про-
фесійної майстерності, мають однаковий стаж 
занять спортом, займаються у одного і того ж 
тренера, мають спільну мету та завдання спор-
тивної діяльності.

Проте рівності в положенні, яке займає кож-
ний з гравців команди в її ієрархічній структурі, 
немає. В результаті діяльності відбуваються са-
мооцінка і взаємооцінка вчинків і успішності дій, 
що спричиняють порівняння кожного із членів 
команди з іншими партнерами, відведення кож-
ному, в тому числі і собі, місця в команді, побу-
дову ієрархічної структури команди, визначення 
статусу кожного її члена [7, с. 121–123].

Низка досліджень, проведених в спортивних 
командах, дозволили установити, що в них є осо-
би, які користуються значно більшими симпаті-
ями, повагою та авторитетом у своїх товаришів, 
ніж будь-хто інший [12; 13, 14].

У літературі пропонуються два види органі-
зації спільновиконуваної спортивної діяльності. 
Так, А.П. Травіна виділяє наступні види спільної 
спортивної діяльності:

1) спільно-послідовна, характерна для еста-
фет в легкій атлетиці, плаванні;

2) спільна одночасно-паралельна (веслування, 
парне фігурне катання);

3) спільно-взаємопов'язана (баскетбол, хокей, 
волейбол тощо) [14, с. 54-55.].

Кожен з видів спорту має свої специфічні осо-
бливості. Тому критерії сумісності для кожного 
з цих видів спільної діяльності будуть мати від-
чутні відмінності. З огляду на це необхідний по-
шук критеріїв сумісності для кожного конкрет-
ного виду спортивної діяльності і на цій основі 
комплектування спортивних груп.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми Констатуючи суттєвий внесок 
вітчизняних та зарубіжних вчених у досліджен-
ня процесу формування колективу, зазначимо, 
що питання психологічної сумісності гравців 
як важливого аспекту колективної взаємодії та 
успішної спортивної діяльності у волейболі по-
требує більш ґрунтовного наукового аналізу.

Метою нашої статті стало теоретичне обґрун-
тування психологічної сумісності волейболістів 
як важливого аспекту успішності спортивної ко-
манди та її функціонування загалом.

Виклад основного матеріалу. Психологічна 
сумісність – це здатність колективу до ефектив-
ної діяльності внаслідок оптимального поєднання 
рис і характерів усіх членів групи. Іншими сло-
вами, це схожість спортсменів за рівнем розви-
тку властивостей, уваги, мислення, пам’яті, інте-
лекту, емоційної врівноваженості й тривожності, 
екстраверсії – інтроверсії, а також низки інших 
психічних якостей. Вона є одним із визначних 
факторів у формуванні й підтримці соціально-
психологічного клімату. 

Психологічна сумісність дає змогу встано-
вити взаємозв’язок між членами спортивної 
команди, в основі якої – загальні ціннісні орі-

єнтації, міцні відносини, обумовлені їх психоло-
гічними особливостями.

Під час аналізу психологічної сумісності важ-
ливо враховувати типи комунікативної поведін-
ки, які визначаються характерами спортсменів і 
їх психічними схильностями.

Спортивна діяльність в іграх вимагає від 
спортсменів постійного зв'язку між собою, актив-
них дій своїх товаришів по команді та інтеграції 
цих дій. Крім того, подібна ситуація передбачає 
наявність взаємозамінних ролей або високоспеці-
алізованих функцій членів команди. 

Місце спортсмена в структурі команди визна-
чається не тільки спортивною функцією (напад-
ник, ліберо, зв’язуючий і т.д.), але і в значній мірі 
рівнем спортивного результату, демонстрованим 
спортсменом, його особистими якостями, серед 
яких найважливішу роль відіграють соціальна 
спрямованість особистості, темперамент, зовніш-
ній вигляд, загальний рівень культури.

Завдяки ступеню прояву означених якостей у 
спортсменів, незалежно від їх спортивної функ-
ції, виділяють такі основні соціально-психологічні 
типи: лідер – користується авторитетом у всіх або 
у більшості членів команди; спортсмени, які мають 
переваги – мають позитивні зв'язки з більшістю 
членів команди; небажані спортсмени – мають по-
зитивні зв'язки з меншістю членів команди; ізольо-
вані – спортсмени, які не мають позитивних зв'язків 
з іншими членами команди. Суттєве значення для 
сумісності, особливо для командно-ігрових видів 
спорту, має структура рольових взаємин у команді. 
У спортивних командах виділяються різні ролі: со-
ціальна, міжособистісна, функціональна.

Критерієм сумісності команди з грав-
цем є індекс соціометричного статусу спортс-
мена (ІСС), що визначали за формулою 

, де Кп+ – кількість пози-

тивних виборів, К
п–

 – кількість негативних ви-
борів, Н – кількість респондентів.

В якості критерію сумісності особистості з 
командою ми використовуємо емоційну задо-
воленість спортсмена відносинами з кожним 
партнером команди, показником якої був індекс 
соціометричної експансивності (ІСЕ), що вирахо-

вується за формулою , де К – 

кількість позитивних чи негативних виборів озна-
ченого члена команди, Н – кількість респондентів.

Членам волейбольної команди була запропо-
нована серія тверджень, що стосувалися фор-
мальних та неформальних взаємовідносин та ви-
значення лідерів у команді, усвідомлення власної 
ролі в команді та виокремлення з-поміж членів 
команди осіб за критерієм особистісних стосунків 
(друзі, товариші чи колеги). 

За результатами проведеного опитування мо-
жемо констатувати наступне:

1. Кількість взаємних виборів при діагностиці 
соціометричного статусу спортсмена співвідно-
ситься із його формальним статусом у команді 
(0,91; р<0,05).

2. При діагностиці соціометричної експансив-
ності та неформальної взаємодії спортсменів з 
кожним партнером команди отримали резуль-
тати, що позитивно корелюють із формальним 
статусом (0,67; р<0,05), неформальним статусом 
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(0,74; р<0,05), потребою у неформальному спіл-
куванні (0,61; р<0,05), та із задоволеністю нефор-
мальним спілкуванням (0,43; р<0,05). 

3. Дослідження неформального аспекту спіл-
кування членів команди свідчить про наявність 
у команді однодумців, формування підгруп на 
основі спільних особистісних якостей, поглядів, 
інтересів, мети тощо. 

4. З-поміж спортсменів, що разом тренують-
ся у складі збірної Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, 53% підтри-
мують неформальні дружні стосунки, 35% опита-
них засвідчують приятельські відносини, лише 8% 
опитаних спілкуються із партнерами по команді 
виключно в межах спортивної діяльності. Проте 
останній показник зумовлений швидше нетри-
валим періодом навчально-тренувальної діяль-
ності (студенти 1 курсу), аніж міжособистісним 
конфліктом чи психологічною несумісністю. 6% 
опитаних засвідчили відсутність дружніх чи при-
ятельських стосунків, охарактеризувавши свої 
взаємовідносини як конкурентні, суперницькі.

Наведені дані опитування членів чоловічої 
збірної команди університету з волейболу свід-

чать про психологічну сумісність усіх спортсме-
нів, показники наведених індексів перевищують 
середні значення і носять позитивний характер. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Психологічна сумісність взаємодіючих 
партнерів в спільно виконуваної спортивної ді-
яльності виступає важливим чинником, що обу-
мовлює спрацьовування спортсменів, і виявля-
ється у швидкості оволодіння новими вправами, 
стабільності їх виконання, оптимізації ігрового 
взаємодії, підвищення результативності зма-
гальної діяльності команди. 

У різних видах спорту, в силу їх специфічнос-
ті, критеріями сумісності виступають ті чи інші 
індивідуально-психологічні та особистісні осо-
бливості спортсменів. Комплектування спортив-
них груп, ігрових складів на основі врахування 
психологічної сумісності взаємодіючих спортс-
менів дозволяє істотно підвищити ефективність 
їхньої спільної діяльності.

Предметом наступних наукових розвідок 
може слугувати феномену лідерства у волей-
больній команді як чинника спортивного успіху 
та згуртованості команди.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ИГРОКОВ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА СПОРТИВНОГО УСПЕХА В ВОЛЕЙБОЛЕ

Аннотация
Статья посвящена проблеме психологической совместимости членов спортивной команды как опреде-
ляющем факторе успешной деятельности в игровых видах спорта, в частности в волейболе; теорети-
чески обосновано и проверено на примере мужской сборной по волейболу Черновицкого национального 
университета влияние межличностных отношений на успешность спортивной деятельности команды.
Ключевые слова: волейбол, психологическая совместимость, социометрический статус спортсмена.
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PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY PRECONDITION PLAYERS 
AS SPORTING SUCCESS IN VOLLEYBALL

Summary
The article deals with the problem of psychological compatibility of members of athletic teams as a 
determining factor in the success of the game sports, particularly volleyball; theoretically substantiated 
and verified by the example of men's volleyball team from Chernivtsi National University interpersonal 
relationships influence the success of a sports team.
Keywords: volleyball, psychological compatibility, sociometric status of the athlete.


