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THE INFLUENCE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ATTITUDES OF MODERN SPOUSES ON
THEIR MARRIAGE SATISFACTION
The present study analyzes the problem of finding the relationship between the level of marriage satisfaction and
the peculiarities of the social and psychological attitudes of modern spouses. The motivational orientation of modern
spouses is analyzed. It has been shown that the highest level of marriage satisfaction is observed in “families with adolescents”, the lowest level – in “mature families”. The interpersonal dealings between the spouses are revealed and the
most important factors that negatively affect the marriage are singled out, which include: lack of emotional support,
inflated expectations of marriage, dissatisfaction with the character of the spouse. It is shown that the more similarity in
relation to important areas of life and common motivational orientations and needs the spouses have, the more level of
satisfaction with family life they obtain. The similarity of characters and the presence of similar values in spouses keep
the family together. In contrast, the sharp divergence between the real character of the spouse and the expectations from
him/her is the most influential factor that determines low marriage satisfaction.
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О МЕТОДАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ
У статті представлені результати теоретико-емпіричного дослідження проблеми діагностики рівня розвитку емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників на байдарках і каное.
Актуальність досліджуваної теми визначається важливістю емоційно-вольової підготовки спортсменів для
досягнення ними максимальних результатів у спортивних змагання. Необхідним компонентом такої підготовки є психологічна діагностика емоційно-вольового потенціалу. Мета статті – дослідити можливості психологічної діагности рівня розвитку емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменіввеслувальників. Для дослідження емоційно-вольового потенціалу пропонується використовувати чотири класи
методик. Перший включає методики визначення значень наявного емоційно-вольової потенціалу на основі самооцінки та експертної оцінки і такі, що будуються на певних специфічних тестових випробуваннях для визначення даних його резерву. Другий зорієнтований на діагностику різних емоційних і вольових властивостей
особистості, таких як емоційність, емоційна зрілість, тривожність, емоційна стійкість, впевненість, наполегливість, самовладання тощо. Третій – містить методики оцінки таких особистісних особливостей як мотивація досягнення; рівень розвитку пізнавальних процесів, характерологічних рис, а також певних індивідуально-динамічних даних. Четвертий – засоби оцінки вмінь та навичок самобілізації в передстартовій ситуації
та в процесі вирішення змагальної задачі. Результати апробації методик першого класу засвідчили, що дані,
які отримані за допомогою експертного оцінювання емоційно-вольового потенціалу спортсменів, самооцінки
власного потенціалу самими спортсменами та тестування емоційно-вольових можливостей під час виконанScience and Education, 2020, Issue 1
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ня фізичних вправ, відповідають об’єктивним досягненням веслувальників у спортивних змаганнях та їх спортивній кваліфікації. Проте, в найбільше це стосується саме експертної оцінки.
Ключові слова: вольові якості, емоційні якості, висококваліфіковані спортсмени-веслувальники, спортивна діяльність, емоційно-вольовий потенціал.
Вступ та сучасний стан досліджуваної проблеми
Зростаюча складність діяльності вимагає від багатьох фахівців необхідного емоційно-вольового потенціалу (Deci, Ryan, 2008; Chebykin, 1989; Кузнєцов,
2012; Підбуцька, 2017; Максименко, 2013; Сетяєва,
Фурсов, 2010; Фоменко, Полілуєва, 2017; Чебан, Чебикін, 2019; Чебикін, 1995; Чумаков, 2007 та ін.). Ця
проблема є ще більш актуальною для представників
професій, в яких постійно зустрічаються ознаки екстремальних ситуацій (Бочарова, Данилішина, 2010;
Рубцов, Малих, 2008; Смирнов, 2007 та ін.). До цієї
категорії фахівців відносяться і висококваліфіковані
спортсмени, які стикаються зі значними психологічними напруженнями, виборюючи першість у відповідальних міжнародних змаганнях. На такому рівні змагань боротьба за перемоги ведеться фактично з однаковою фізичною підготовленістю спортсменів і вирішальним виступає факт наявності емоційновольового потенціалу (Jones, et al., 2017; Milavic,
Padulo, Grgantov, 2019; Підбуцька, 2017; Чебан, Чебикін, 2019 та ін.). Також можна стверджувати, що емоційно-вольовий потенціал
висококваліфікованих
спортсменів, зокрема, веслувальників, має надзвичайне значення в таких умовах. Це залежить від багатьох
об'єктивних і суб'єктивних чинників, зокрема, від індивідуально-психологічних особливостей спортсменів (Henriksen, Storm, Stambulova, 2019; Rogowska,
2020; Габелкова, 2010; Чебикін, 1995; Cопов, 2016;
Воронова, 2017 та ін.). Саме тому для планування
спортивної підготовки висококваліфікованих веслувальників потрібно знати відносно наявний їх емоційно-вольовий потенціал. Аналіз спеціальної літератури
з цього питання показав, що досліджувалися різні
аспекти розвитку вольових якостей спортсменів як
окремо, так і в комплексі з іншими особливостями
особистості. У той же час методи діагностики безпосередньо емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників в недостатній мірі розкриваються в спеціальній літературі. У
зв'язку з цим була поставлена мета статті – дослідити
можливості психологічної діагности рівня розвитку
емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих
спортсменів-веслувальників.
Завдання дослідження:
1. Уточнити зміст, показники і ознаки емоційновольового потенціалу особистості. 2. Визначити комплекс методів психологічної діагностики рівня розвитку емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників та його детермінант.
Методи
Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз і узагальнення психологічної літератури, систематизація, теоретичне моделювання, анкетування, метод
експертних оцінок, тестування.
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Результати
Показано, що емоційно-вольовий потенціал відображає відносну міру можливостей даного процесу
для успішного здійснення діяльності особистості при
подолані значних перешкод на шляху досягнення мети. При цьому така його міра може відображатися в
ознаках, які характеризують інтеграцію емоційних та
вольових особливостей, що супроводжують реалізацію необхідних дій в складних умовах при досягненні
мети діяльності. Відповідно, показниками її виступатиме зінтегрований прояв різних емоцій та вольових
якостей, що реалізуються в даному процесі на різних
етапах дій, спрямованих на досягнення такої мети.
Крім того, як показали попередні наші дослідження
(Чебан, Чебикін, 2019), емоційно-вольовий потенціал
має явні і приховані властивості.
Емоційно-вольовий потенціал також може суттєво детермінуватися певними особистісними особливостями. Саме тому, при його оцінці, необхідно підходити комплексно, враховуючи не тільки прямі показники емоційно-вольової сфери в конкретних умовах та результатах діяльності, а також особистісні
особливості, що можуть його детермінувати.
До прямих показників слід віднести, перш за все,
визначену оцінку зінтегрованих специфічних ознак
емоцій та волі, що реалізуються в складних емоціогенних умовах діяльності. В даному випадку мова йде
про діяльність спортсменів-веслувальників високого
рівня на відповідальних міжнародних змаганнях. Тобто емоційно-вольовий потенціал спортсмена відображає його можливості, що спрямовані на високу мобілізацію зусиль з виконання необхідних дій при подоланні труднощів та перешкод в надзвичайно відповідальних змаганнях для досягнення суттєвого (переможного) результату.
До детермінант емоційно-вольового потенціалу
спортсмена також не рідко відносять самі вольові
якості, емоційну стійкість, працьовитість, систематичне самовдосконалення емоційно-вольових якостей
особистістю, достатні психофізіологічні можливості
організму для досягнення високих спортивних результатів (Чебан, Чебикін, 2019).
По теперішній час недостатньо опрацьовані методи оцінки емоційно-вольового потенціалу спортсменів-веслувальників. На нашу думку, він розкривається через особливості розвитку відповідних вольових, емоційних, мотиваційних, моральних, інтелектуальних, нейродинамічних особливостей спортсмена.
Виходячи з узагальнення чисельних даних, пізнання емоційно-вольового потенціалу можна здійснювати за допомогою різних методів. При цьому
центральна увага повинна зосереджуватися на аналізі
певних вольових зусиллях, розвитку рис особистості,
нейродинамічних характеристик і особливостях поведінки в стресогенній ситуації, що у сукупності відбиває емоційно-вольовий потенціал спортсмена.

Psychology - Medicine - Education

Важливо, щоб такий підхід передбачав комплекс
як експериментальних, так і екстенсивних методик.
До останніх можна віднести декілька класів методик.
Перший – спрямований на самооцінку наявного емоційно-вольового потенціалу спортсменів та експертну
оцінку тренерів, що працюють з даними спортсменами. Експериментальною методикою, що долучається
до цього класу є випробування в реальних та змодельованих умовах реалізації дій спортсмена. Вона, поперше, близька за своїм змістом до структури рухів
спортсмена у відповідному виді спорту; по-друге,
виконання цих вправ вимагає вольових зусиль для
досягнення успіху. Умови проведення – спортсмени
оцінюють рівень розвитку власного емоційновольового потенціалу після того як вони ознайомляться з його ознаками і критеріями для оцінювання.
Для застосування методу експертних оцінок в якості
експертів залучаються тренери з відповідного виду
спорту. Для тестування спортсменів-веслувальників
за допомогою фізичних вправ їм пропонується, наприклад, просуватися в човні проти вітру, або через
бокові хвилі, чи з гідрогальмом, вантажем у човні
тощо. Це виконується з фіксацією часу виконання
завдання і за умов конкуренції з іншими спортсменами. Показником, який отримується завдяки методикам першого класу, є наявний рівень емоційновольового потенціалу спортсменів-веслувальників.
Другий клас об'єднує методи оцінки безпосередньо вольових та емоційних якостей спортсменів, які
лише побічно діагностують рівень емоційновольового потенціалу спортсменів-веслувальників.
Умови проведення дослідження відповідні до інструкцій, які містяться в тих чи інших бланкових методиках, опитувальниках. Показниками тестування виступають: емоційність, емоційна зрілість, тривожність,
емоційна стійкість, впевненість, самовладання, сміливість, витримка, енергійність, терплячість, цілеспрямованість тощо.
Третій клас – методики, що діагностують особистісні і типологічні особливості спортсменів. Ці особливості мають детермінуюче значення для функціонування емоційно-вольового потенціалу спортсмена.
Умови проведення – визначаються змістом психодіагностичних методик, які використовуються, а саме:
шкала самоконтролю Р. Баумейстера, методика вивчення часової перспективи Ф. Зімбардо, шкала ком-







петентності у часі самоактуалізаційного тесту Е. Шострома, методика Т. Елерса для діагностики мотивації
до уникнення невдач, методика Дембо́-Рубинште́йн
для вивчення самооцінки емоційних станів тощо. Показниками тестування методиками третього класу є:
мотивація досягнення, певні індивідуально-динамічні
дані, особливості різних пізнавальних процесів, характерологічні якості тощо.
Четвертий клас методик спрямований на вивчення можливостей спортсменів-веслувальників узгоджувати фізичні, емоційні та раціональні компоненти
бойового стану. Прикладами таких методів є ментальні вправи, аутогенне та ідеомоторне тренування
тощо. Умови проведення – за допомогою письмового
опитування у спортсменів з’ясовуються їх засоби самомобілізації, в якості яких можуть бути словесні
формулювання: самонаказ, самопереконання, самопідбадьорення, самонавіювання; розумові образи: суворого авторитету, самоідентифікація з кумиром, самоідентифікація з природною стихією, уявлення перемоги тощо. Також враховується роль підтримки з боку
тренера, друзів, уболівальників, родичів тощо. Показники – наявні вміння та навички самомобілізації
спортсменів-веслувальників в передстартовій підготовці та в процесі вирішення змагальної задачі.
Наведемо результати апробації методик віднесених до першого класу, а саме: самооцінки, експертної
оцінки і спеціальних фізичних вправ для вивчення
емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих
спортсменів-веслувальників. Перед обстеженням досліджуваним та експертам надавалася інформація:
«Емоційно-вольовий потенціал спортсмена відображає його можливості, що спрямовані на власну мобілізацію виконання необхідних дій в надзвичайно відповідальних змаганнях для досягнення значного (переможного) результату». Далі, учасникам дослідження пропонувалася інструкція: «Виходячи з результатів участі у відповідальних змаганнях за останні два
роки, просимо прочитати нижче наведені твердження
(див. лист відповідей) про спортсменів та обрати те,
що в більшій мірі відноситься до Вас (до спортсмена
якого Ви оцінюєте), позначивши «✓». Ваші дані не
будуть оприлюднені, а лише використані для розробки рекомендацій до психологічної підготовки в тренувальному процесі».
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відповідальних змагань інколи досягати високого, переможного результату ( );
спортсмен, який мобілізує свій емоційно-вольовий потенціал, що дозволяє йому у вирішальні моменти
відповідальних змагань поодиноко досягає високого, переможного результату ( ).
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За результатами обстеження визначають наявний
рівень спроможності спортсмена самомобілізуватися
для досягнення високого результату у відповідальних
спортивних змаганнях. Цей рівень можливостей конкретно та прямо вказує на розвиток емоційновольового потенціалу спортсмена-веслувальника. Обробку отриманих даних здійснюють за шкалою від 1
до 5 балів.
Наступна методика будується на певних специфічних тестових випробуваннях з визначення емоційно-вольового резерву. Для вивчення останнього були
використані фізичні вправи, що «навантажують» емоційні та вольові можливості спортсмена. Результат їх
виконання теж може характеризувати рівень емоційно-вольового потенціалу досліджуваного. Зокрема
для веслувальників застосовувалися вправи наближені до їх основної діяльності. Враховуючи на те, що
вони можуть проявляти свої вольові можливості як
під час загальної фізичної підготовки в тренажерному
залі, так і під час веслування у байдарці чи каное, де
їм пропонувалося два види фізичних тестів. Це проходження в байдарці чи каное дистанції 150 метрів і
вправи зі штангою в спортивному залі. У випадку з
веслуванням, на початку тренування в човні спортсмен йде максимально швидко 150 метрів. При цьому
фіксується час проходження цієї дистанції. Потім він
повністю виконує обсяг роботи на тренуванні. Після
чого знову максимально швидко проходить дистанцію
150 метрів. Співвідношення часу витраченого на дистанції до і після тренування вказує на можливості
спортсмена мобілізуватися, виявляючи при цьому
емоційно-вольові властивості. Варіант проведення
тестування в тренажерному залі: пропонується вправа
жим штанги лежачи від грудей на лаві. Вага штанги
25 кілограм. Досліджуваний вижимає штангу максимальну кількість разів за 30 секунд. Фіксуємо частоту
серцевих скорочень (ЧСС), кількість виконаних повторень зі штангою. Далі, після п’ятнадцяти секундного відпочинку спортсмену потрібно тримати той же

темп, але вже 1 хвилину, потім 1,5 хвилини. По завершенню визначається самопочуття (методика САН) і
ЧСС, що вказує на психофізіологічну ціну виконаного
тесту.
Для апробації методик віднесених до першого
класу були задіяні веслувальники Національної збірної команди у кількості 27 чоловік. Були досліджені
наступні показники: самооцінка можливостей спортсменів до самомобілізації; експертна оцінка цих можливостей; рівень самомобілізації в реальних умовах
реалізації дій спортсмена. Крім того, враховувалися
дані щодо спортивних результатів досліджуваних за
останні два роки, які були узагальнені і представлені
за допомогою п’ятибальної шкали оцінок.
Дослідження самооцінки можливостей самомобілізації емоційно-вольового потенціалу спортсменіввеслувальників показало, що за п’ятибальною шкалою
оцінок, де 5 балів – дуже високий рівень, а 1 бал –
дуже низький, середня оцінка складає 4,1 бали,  дорівнює 0,98. Щодо результатів експертного оцінювання можливостей спортсменів мобілізувати свій
емоційно-вольовий потенціал, то середня оцінка
складає 3,22 бали,  дорівнює 1,3. Вивчення можливостей самомобілізації в реальних умовах реалізації
дій спортсменів-веслувальників засвідчило, що середня оцінка складає 3,3 бали,  дорівнює 1,4. Як ми
бачимо вибірка, враховуючи на значення стандартного відхилення, достатньо однорідна за означеними
показниками. Середні оцінки за експертною оцінкою і
результатом виконання тестових фізичних завдань
майже співпадає, відповідно: 3,22 і 3,3. Середня оцінка за самооцінку своїх можливостей щодо самомобілізації, порівняно з експертною оцінкою та фізичним
тестом, є значно вищою (t кр. = 90; при p<0,01) і складає 4,1 бали. Зв’язки цих показників зі спортивною
результативністю з’ясовувалися за допомогою обрахування коефіцієнта кореляції Спірмена. Результати
подані в таблиці 1.

Таблиця 1
Зв’язки показників емоційно-вольового потенціалу зі спортивною результативністю спортсменіввеслувальників

Показники
Самооцінка
Експертна оцінка
Фізичний тест

Спортивна результативність
0,21
0,39*
0,35

Примітка. «**» – значимість на рівні P<0,05.
Дослідження зв’язку (див. табл. 1) показало, що
експертна оцінка тренерів можливостей спортсменіввеслувальників до самомобілізації в умовах відповідальних міжнародних спортивних змагань є найбільш
адекватною відносно реальних спортивних результатів досліджуваних.
Висновки
1. Емоційно-вольовий потенціал відображає відносну міру можливостей даного процесу для успішного здійснення діяльності особистості. При цьому
така його міра може відображатися в ознаках, які хаScience and Education, 2020, Issue 1
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рактеризують інтеграцію емоційних та вольових особливостей, що супроводжують реалізацію тих чи інших
дій в складних умовах при досягненні мети діяльності. Відповідно показникам її виступатиме прояв різних емоцій та вольових якостей, що реалізуються в
даному процесі на різних етапах дій, спрямованих на
досягнення такої мети.
2. Особистісні особливості впливають на розвиток і прояв емоційно-вольового потенціалу. Саме тому, при його оцінці, необхідно підходити комплексно,
враховуючи не тільки його прямі показники емоцій-
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но-вольової сфери в конкретних умовах та результатах діяльності, а також особистісні особливості, що
можуть його детермінувати.
3. Комплексний підхід до експериментальної
оцінки емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників може включати чотири класи методик. Перший: методики визначення значень наявного емоційно-вольового потенціалу на основі самооцінки та експертної оцінки, а також ті, що будуються на фізичних тестових випробуваннях з визначення даних його резерву. Другий: ме-

тодики, що фіксують різні емоційні та вольові властивості спортсмена, такі як емоційність, емоційну зрілість, тривожність, емоційну стійкість, впевненість,
самовладання тощо. Третій: методики, що діагностують такі важливі особистісні особливості як мотивацію досягнення, певні індивідуально-динамічні дані,
різні пізнавальні процеси та характерологічні якості
тощо. Четвертий: засоби вивчення сформованості необхідних спортивних дій, потрібних для досягнення
мети у відповідальних змаганнях.
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RESEARCH METHODS OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL POTENTIAL OF HIGHLY
QUALIFIED ROWING ATHLETES
The article presents the results of theoretical and empirical study of the issue of diagnosing the level of development of emotional and volitional potential of highly qualified rowing athletes in kayaking and canoeing. The relevance
of the research topic is determined by the importance of emotional and volitional training of athletes to achieve maximum results in sports competitions. The psychological diagnosis of emotional and volitional potential is a necessary
component of such training. The aim of the article is to explore the possibilities of psychological diagnosis of the development level of emotional and volitional potential of highly qualified rowing athletes. It is proposed to use four types of
methods to study the emotional and volitional potential. The first one includes methods for determining the values of
the available emotional and volitional potential on the basis of self-assessment and expert assessment and those which
are based on certain specific test to determine the data of its reserve. The second one is focused on the diagnosis of
various emotional and volitional personality traits such as emotionality, emotional maturity, anxiety, emotional stability,
confidence, perseverance, self-control, etc. The third one includes methods of assessing such personal characteristics as
achievement motivation; the level of development of cognitive processes, characterological features, as well as certain
individual and dynamic data. The fourth one includes means of assessing the skills and abilities of self-stabilization in
the prestarting situation and in the process of solving a competitive issue. The results of approbation the first type of
methods showed that the data obtained through expert assessment of emotional and volitional potential of athletes, selfassessment of athletes` own potential and testing the emotional and volitional capabilities during physical exercises
correspond to the objective achievements of rowers in sporting competitions and their sport qualifications. However,
most of all it concerns the expert assessment.
Keywords: volitional qualities, emotional qualities, highly qualified rowing athletes, athletic activities, emotional
and volitional potential.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ЙОГО ПІЗНАВАЛЬНО-МИСЛЕННЄВІ ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ
В представленій статті зроблено спробу виділити пізнавально-мисленнєві ознаки емоційного інтелекту
та їх функції в цьому процесі. Показано, що значна частина фахівців, не зважаючи на декларативну відповідність цього феномену до сфери емоцій та інтелекту, аналізує в якості предмета його дослідження соціальний інтелект та його комунікативні ознаки, емоційну зрілість та її складові, саморегуляцію, емпатію, експресивність емоцій та ін. Можна припустити, що в такому випадку ознаки емоційного інтелекту підміняються
тими, які відносяться до предмету дослідження інших психологічних явищ. Також слід погодитися, що всі
психічні явища тісно пов’язані між собою, тим більше, що емоції приречено зінтегровані фактично в кожний
процес. Але коли ми обираємо предметом дослідження емоційний інтелект, то природньо мова повинна йти
про ті його ознаки, які в більшій мірі повинні відображати певні специфічні особливості емоцій в інтелекті.
Запропоновано розглядати емоційний інтелект як психологічну властивість особистості, що характеризується проявом складних немов зінтегрованих, емоційно-пізнавальних та мисленнєвих особливостей, завдяки яким
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