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Анотація. Доведено, що ефективність спортивно-ігрової діяльності з ігрових видів спорту буде тоді 
продуктивна, коли є перехід у стосунках між провідними та відомими гравцями від «суб’єкт – об’єктних» 
до «суб’єкт – суб’єктних». Визначено, що головною передумовою досягнення ефективності змагальної ді-
яльності є випереджальне виявлення та формування лідерської поведінки у гравців збірних команд з ігро-
вих видів спорту, де лідерство – це поведінковий процес взаємодії окремих осіб або команди для досяг-
нення поставленої мети. 
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Постановка проблеми. Правильне формування структури міжособистісних відносин у 
команді є не тільки необхідною та обов’язковою умовою спортивної діяльності, але й одним з 
основних елементів, що гарантує досягнення загальної мети, яка зрештою призводить до ін-
дивідуального й командного успіху. Особливе місце у відносинах між гравцями займає роль 
соціально-психологічного чинника, яким є лідерство [6, 7].  

Предметом дослідження є вплив лідерів на ефективність спортивно-ігрової діяльності 
в збірних студентських командах з міні-футболу. Об’єктом дослідження є спортивно-ігрова 
діяльність збірних команд з ігрових видів спорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Змагальна діяльність в ігрових видах спорту 
характеризується екстремальними умовами: безпосереднім контактом з суперником, необхід-
ністю взаємодіяти й розуміти одним одного під час гри, жорстким лімітом часу і т.п., що ви-
суває високі вимоги до емоційної стійкості гравців [8]. Ігрова ефективність містить низку по-
казників, загальноприйнятих у спортивних іграх: активність, результативність, взаємодія, по-
милки, час гри [1]. 

Основними факторами які визначають ефективність змагальної діяльності, такі:  
- технічна майстерність, рівень якої залежить від обсягу вміння, раціональності техніч-

них дій та індивідуальних особливостей виконання рухових навичок, що дає перевагу над су-
перниками [1]. 

- функціональний стан організму спортсмена, який забезпечує можливість мобілізації 
резервних можливостей організму та є базовим фундаментом рухової діяльності у спорті [3]. 

- тактика спортивної діяльності, яка базується на інтелектуальній діяльності спортсмена, 
що обумовлено загальними особливостями змагань: активність протидії суперника, ліміт часу 
на прийняття рішення, рефлективність мислення [5]. 

Особливої уваги потребує питання про можливість ліній лідерської поведінки в критич-
ні моменти змагання, наприклад, при рівному рахунку на останніх хвилинах зустрічі, мініма-
льному розриві, який потрібно зрівняти, мінімальної переваги, яку треба утримати. У всіх цих 
ситуаціях лідерської поведінка може визначатись у мобілізації всіх фізичних і вольових мож-
ливостей партнера, у межах рухової активності, у “жорсткому” утриманні гравців суперника, 
у скованості ініціативи декількох гравців суперника (“відтягування” їх на себе) із наданням 
можливості своїм партнерам для атаки, у проявленні особистої ініціативі в оборонних діях [3, 
6, 8]. Тому тренер повинен ураховувати те, що кожен спортсмен у своєму розвитку може во-
лодіти відповідними претензіями до визначеної ігрової ролі. Завдання тренера полягає в тому, 
щоб розвинути ці здібності, укомплектувавши спортивний колектив з урахуванням індивіду-
альних можливостей та сумісності окремих гравців.  

Мета роботи – розробити авторську програму формування лідерських якостей спорт-
сменів з ігрових видів спорту збірних команд вищих навчальних закладів нефізкультурного 
профілю. 
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Методи й організація досліджень. Із метою дослідження ефективності авторської про-
грами ми провели педагогічний експеримент, в якому гравці збірних команд з міні-футболу, 
які увійшли до складу контрольної групи (КГ, n = 13), займалися за загальноприйнятою про-
грамою навчально-тренувального процесу, а гравці збірної команди з міні-футболу основної 
групи (ОГ, n = 12), займалися за запропонованою авторською програмою відповідно. Дослі-
дження проводилося у вищих навчальних закладах м. Дніпропетровська. Обстеження прово-
дилось на початку та наприкінці навчального року. У досліджені використовувалися методи 
вивчення, аналізу й узагальнення спеціальної наукової та методичної літератури та до куме-
нтальних матеріалів, педагогічні методи, психодіагностичні методи, соціометричний метод, 
метод контролю спостереження, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. На рис. 1. представлено структуру та зміст 
авторської програми, яку ми впровадили в педагогічний експеримент. Про ефективність лі-
дерства роблять висновок за об’єктивним показником – результатом, продуктом спортивної 
діяльності.  

Рис.1. Структура, зміст та послідовність запропонованої авторської програми 
 формування лідерських проявів спортсменів різної кваліфікації з ігрових видів спорту 

збірних команд вищих навчальних закладів не фізкультурного профілю 
 

Вплив лідерської поведінки в змагальній діяльності відбувається через обмін інформа-
цією в середині команди, який обов’язково припускає вплив на поведінку партнерів. Комуні-
кативний вплив, який тут виникає, – це психологічна взаємодія одного учасника комунікатив-
ного процесу з іншим для зміни його поведінки або уявлень. Ефективність комунікацій вимі-
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рюється саме тим, наскільки вдалий вплив. Виявлення ефективності змагальної діяльності від 
переважного типу поведінки в команді в процесі змагальної боротьби відбувається за рахунок 
продуктивного та зменшення непродуктивного спілкування. Пропонована авторська програ-
ма має на меті вирішення низки завдань, серед яких основним є надання тренерові, який, 
практикує змоги зорієнтуватися в розмаїтті наявних програм, спрямованих на регуляцію між-
особистісних відносин у середині спортивної команди, та вибрати оптимальні для цього кон-
тингенту спортсменів, залежно від поставлених завдань та з урахуванням навчально-трену-
вального процесу в умовах навчання у вищих навчальних закладах. 

Для підвищення рівня професійно важливих якостей у підготовці спортсменів-гравців 
ми використовували ігрову терапію, спрямовану на формування фізичних якостей та удоско-
налення техніко-тактичних дій, при цьому акцентували увагу на вихованні особистісних яко-
стей спортсменів. Такий вид специфічної спортивної ігрової діяльності є свідомою діяльні-
стю, яка орієнтована на досягнення поставленої мети, що потребує проявлення спеціальних 
якостей спортсмена.  

Для виявлення ефективності змагальної діяльності від переважного типу поведінки в 
студентських командах з міні-футболу за рахунок вирішення оперативних завдань, які мають 
вибірковий характер, у зв’язку з продуктивним спілкуванням у середині групи під час змага-
льної боротьби, було зафіксовано та інтерпретовано результати п’яти ігор (згідно з календа-
рем змагань). 

У процесі змагальної боротьби спортсмен використовує тільки ту інформацію, яка не-
обхідна йому в цей момент та в тій ситуації. Відбувається процес фільтрації цієї інформації, 
виділення важливих елементів, надання їм певної значущості (суттєва/несуттєва для прийнят-
тя рішення).  

Аналізуючи дані міні-футболістів основної групи, подані в табл. 1, було виявлено зво-
ротні кореляційні взаємозв’язки орієнтовної категорії спілкування та такими показниками: 

- простої зорово-моторної реакції в  ОГ (r=-0,58; p<0,05) у 2, 3 та 4 грі; 
- складної зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05; r=-0,72; p<0,01) у 1 та 3 грі;  
- часу моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05) у 1та 2 грі. 
rкр=0,532 при p<0,05 для n=12, що свідчить про інформативність цих показників. 
У контрольній групі з міні-футболу кореляційні взаємозв’язки орієнтуючої категорії 

спілкування та показників сенсомоторних реакцій відсутні. 
Таблиця 1 

Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів з спілкуванням  
у процесі змагальної боротьби в міні-футболі 
(орієнтуюча категорія спілкування), n = 25 

 

Показники 
Проста  

зорово-моторна 
реакція, мс 

Проста  
аудио-моторна  

реакція, мс 

Складна  
зорово-моторна 

реакція, мс 

Час  
моторної реакції, 

мс 
1 гра -0,53 -0,55 -0,72** -0,51 
2 гра -0,63* -0,50 -0,51 -0,58* 
3 гра -0,62* -0,42 -0,64* -0,59* 
4 гра -0,64* -0,47 -0,55 -0,46 О

Г 
(n

=1
2)

 

5 гра -0,26 -0,32 -0,35 -0,24 
1 гра -0,16 -0,51 -0,27 -0,34 
2 гра -0,12 -0,23 -0,11 -0,15 
3 гра -0,20 -0,03 0,10 0,02 
4 гра -0,47 0,21 -0,19 -0,21 КГ

  (
n=

13
) 

5 гра -0,21 -0,27 -0,29 -0,48 
 

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12; 
r=-0,58 при p<0,05;  
r=-0,72 при p<0,01. 
 



282  Олена ІВАЩЕНКО 

Аналізуючи дані міні-футболістів основної та контрольної груп, подані в табл. 2, було 
виявлено зворотні кореляційні взаємозв’язки стимулюючої категорії спілкування та таких по-
казниках: 

- простої аудіо-моторної реакції в ОГ (r=-0,64; p<0,05) в 1 грі;  
- складної зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,73; p<0,01) в 1та 4 грі; в КГ (r=-0,64; 

p<0,05) у 5 грі; 
- часу моторної реакції в ОГ (r=-0,73; p<0,01) в 1 грі. 
rкр=0,532 при p<0,05 для n=12 та  rкр=0,514 при p<0,05 для n=13, що свідчить про інфор-

мативність цих показників. 
Кореляційні взаємозв’язки стимулюючої категорії спілкування та показника простої зо-

рово-моторної реакції відсутні в основній та контрольній групах із міні-футболу. 
Таблиця 2 

Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів зі спілкуванням  
у процесі змагальної боротьби в міні-футболі 
(стимулююча категорія спілкування), n = 25 

 

Показники 
Проста 

зорово-моторна 
реакція, мс 

Проста 
аудио-моторна 

реакція, мс 

Складна 
зорово-моторна 

реакція, мс 

Час 
моторної реакції, 

мс 
1 гра -0,41 -0,64* -0,73** -0,74** 
2 гра -0,32 0,33 -0,14 -0,17 
3 гра -0,19 -0,48 -0,03 -0,29 
4 гра -0,44 -0,16 -0,76** -0,53 О

Г 
(n

=1
2)

 

5 гра -0,55 -0,60 -0,35 -0,46 
1 гра -0,56 -0,03 -0,32 -0,13 
2 гра -0,23 -0,21 -0,16 -0,03 
3 гра -0,33 -0,02 -0,29 -0, 14 
4 гра -0,21 -0,20 -0,25 -0,47 КГ

  (
n=

13
) 

5 гра -0,54 -0,40 -0,64* -0,41 
 

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12; 
r=-0,64 при p<0,05;  
r=-0,73 при p<0,01; 
rкр=0,514 при p<0,05 для n=13; 
r=-0,64 при p<0,05.  
 

Аналізуючи дані міні-футболістів основної та контрольної груп, подані в табл. 3, було 
виявлено зворотні кореляційні взаємозв’язки оцінно-експресивної (позитивної) категорії спі-
лкування та простої зорово-моторної реакції ОГ ( r=-0,56; p<0,05; r=-0,71; p<0,01) у 1, 2 та 4 
грі, та r=-0,61 при p<0,05 у першій грі відповідно.  

rкр=0,532 при p<0,05 для n=12 та  rкр=0,514 при p<0,05 для n=13, що свідчить про інфо-
рмативність цих показників. 

Аналогічні зворотні кореляційні взаємозв’язки в основній групі міні-футболістів було 
виявлено в оцінно-експресивній (позитивній) категорії спілкування та таких показниках: 

- простої аудіо-моторної реакції r=-0,65 при p<0,05 у 3 грі;  
- складної зорово-моторної реакції r=-0,56 при p<0,05 у 1 грі та ; r=-0,71 при p<0,01; 
- часу моторної реакції r=-0,60 при p<0,05 у 3 грі.  
rкр=0,532 при p<0,05 для n=12 , що свідчить про інформативність цих показників. 
Аналізуючи дані міні-футболістів основної та контрольної груп, подані в табл. 4, було 

виявлено зворотні кореляційні взаємозв’язки оцінно-експресивної (негативної) категорії спіл-
кування та простої зорово-моторної реакції ОГ ( r=-0,74; p<0,01) у другій грі, та r=-0,62 при 
p<0,05 у першій грі відповідно.  

rкр=0,532 при p<0,05 для n=12 та  rкр=0,514 при p<0,05 для n=13, що свідчить про інфо-
рмативність цих показників. 
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Таблиця 3 
Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів зі спілкуванням  

у процесі змагальної боротьби в міні-футболі 
(оцінно-експресивна (позитивна) категорія спілкування), n = 25 

 

Показники 
Проста  

зорово-моторна 
реакція, мс 

Проста  
аудио-моторна  

реакція, мс 

Складна  
зорово-моторна 

реакція, мс 

Час  
моторної реакції, 

мс 
1 гра -0,68* -0,45 -0,56 -0,54 
2 гра -0,62* 0,29 -0,33 -0,55 
3 гра -0,35 -0,65* -0,71** -0,60 
4 гра -0,81** -0,32 -0,24 -0,43 О

Г 
(n

=1
2)

 

5 гра -0,10 -0,49 0,02 -0,10 
1 гра -0,41 -0,64* -0,73** -0,74** 
2 гра -0,32 0,33 -0,14 -0,17 
3 гра -0,19 -0,48 -0,03 -0,29 
4 гра -0,44 -0,16 -0,76** -0,53 КГ

  (
n=

13
) 

5 гра -0,55 -0,60 -0,35 -0,46 
 

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12; 
r=-0,56 при p<0,05; 
r=-0,71 при p<0,01; 
rкр=0,514 при p<0,05 для n=13; 
r=-0,61 при p<0,05.  

Таблиця 4 
Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів зі спілкуванням  

у процесі змагальної боротьби в міні-футболі 
(оцінно-експресивна (негативна) категорія спілкування), n = 25  

 

Показники 
Проста  

зорово-моторна 
реакція, мс 

Проста  
аудио-моторна  

реакція, мс 

Складна  
зорово-моторна 

реакція, мс 

Час  
моторної реакції, 

мс 
1 гра -0,51 -0,62* -0,64* -0,75** 
2 гра -0,74** 0,45 -0,26 -0,40 
3 гра -0,50 -0,66* -0,19 -0,51 
4 гра -0,51 -0,18 -0,01 -0,27 О

Г 
(n

=1
2)

 

5 гра -0,33 -0,53 0,17 -0,01 
1 гра -0,62* -0,03 -0,51 -0,40 
2 гра -0,44 0,08 -0,30 0,04 
3 гра -0,39 -0,01 -0,40 0,04 
4 гра -0,57 -0,12 -0,45 -0,31 КГ

  (
n=

13
) 

5 гра -0,50 0,02 -0,11 -0,10 
 

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12; 
r=-0,62 при p<0,05;  
r=-0,74 при p<0,01; 
rкр=0,514 при p<0,05 для n=13; 
r=-0,62 при p<0,05. 
 

Аналогічні зворотній кореляційні взаємозв’язки в основній групі міні-футболістів було 
виявлено в оцінно-експресивній (позитивній) категорії спілкування та таких показників: 

- простої аудіо-моторної реакції r=-0,62 при p<0,05 у 1 грі;  
- складної зорово-моторної реакції r=-0,64 при p<0,05 у 1 грі; 
- часу моторної реакції r=-0,75 при p<0,01 у 1 грі.  
rкр=0,532 при p<0,05 для n=12 , що свідчить про інформативність цих показників. 
Аналізуючи кореляційний взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів-гравців зі 
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спілкуванням у процесі змагальної боротьби з міні-футболу, виявлено зворотно-пропорцій-
ний взаємозв’язок. Таким чином, чим більше спортсмен налаштований на реалізацію опера-
тивних завдань, тим менше він витрачає свої дії на непродуктивне висловлювання, а концерн-
трується на діях. Установлено, що упродовж тренувальної діяльності спостерігається зро-
стання показника міри організації системи сприйняття та переробки інформації у спортсменів 
із різним рівнем психофізіологічного стану. 

Висновок. Позитивні зміни щодо формування лідерських якостей за рахунок спілку-
вання в середині команди у процесі тренувальної та змагальної діяльності збірних команд із 
міні-футболу є свідченням ефективності авторської програми, якa застосована для розвитку 
психологічних і професійних якостей спортсменів-гравців. Використання ігрової методики в 
навчально-тренувальному процесі шляхом включення спеціалізованих рухливих ігор, які ві-
дображають ситуації спортивних ігор, обов’язково сприятиме оптимізації тренувального про-
цесу.  

На основі отриманих результатів визначено напрями подальших досліджень, що зво-
диться до постійного контролю психологічної атмосфери в чоловічих збірних командах з іг-
рових видів спорту (баскетболу, волейболу, міні-футболу, гандболу) в умовах навчання у ви-
щих навчальних закладах (нефізкультурного профілю), у зв’язку з посиленою педагогічною 
роботою зі спортсменами-гравцями які займають різні статуси в команді.  
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СБОРНЫХ МУЖСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
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Аннотация. Доказано, что эффективность спортивно-игровой деятельности в игровых видах спорта будет 
тогда продуктивна, когда существует переход в отношениях между лидирующими и ведомыми игроками от 
«субъект - объективных» к «субъект – субъективных». Определено, что главным условием достижения эффе-
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ктивности соревновательной деятельности является опережающее выявление и формирование лидерского пове-
дения у игроков сборных команд с игровых видов спорта, где лидерство является поведенческий процесс взаи-
модействия на отдельных игроков или команды для достижения установленной  цели. 

 

Ключевые слова: личность, лидерство, общение, соревнование, эффективность, взаимодействие. 
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Аbstract. It is proved that the effectiveness of sports and games activities in team sports is productive when there 
is a switch in the relationship between leading and lead players from the "subject – objective" to "subject -subjective ". It 
was determined that the main precondition for the effectiveness of competitive activity is the identification and formation 
of leadership behavior in teams players of team sports beforehead, where leadership is behavioral interaction process for 
individuals or teams to achieve the established goals. 
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