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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АСКВП – автоматизована система комплектування військових 

підрозділів 

БД – база даних 

БЗЗ – біологічний зворотний зв’язок 

БПОПР – блок первинної обробки й прийняття рішення 

БПР – блок первинної реєстрації 

БТС–М – біотехнічна система моніторингу 

ВНД – вища нервова діяльність 

ДВЦ – діагностико-відновлювальний центр 

ДКА – детермінований скінченний автомат 

ДККФС – дистанційний комплекс контролю функціонального стану 

ДТНС – датчик температури навколишнього середовища 

ДТТ – датчик температури тіла 

ЕАШ – електрична активність шкіри 

ЕОК – екстремальний оперативний контакт 

ЕШО – електрошкірний опір 

КММ – комп’ютерний медичний монітор 

МК – малий колектив 

МПЕПС – моніторинг психоемоційного та психофізіологічного стану 

МРД – моніторинг робочої діяльності 

ОВС – органи внутрішніх справ 

ОС – охоронні структури 

ОФС – обробка фізіологічних сигналів 

ПАК – програмно-апаратний комплекс 

ПДЛ – пристрій доплерівської локації 

ПКл – психологічний  клімат 

ППФГ – професійна психофізіологічна готовність 
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ПФС – психофізіологічна сумісність 

ПЦГ – параметри центральної гемодинаміки 

РКІ – реєстрація кардіоінтервалів 

РЦК – регіональні центри комплектування 

СПК – соціально-психологічний клімат 

СППО – система підтримки працездатності оператора 

СУБД – система управління базою даних 

ТСКБО – телеметрична система контролю бадьорості оператора 

ФАР – фазова антенна решітка 

ФПГ – фотоплетизмограма 

ФС – функціональний стан 

ЦМ – цілодобовий монітор 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ШГР – шкірно-гальванічна реакція 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день спостерігається тенденція зміни змісту та 
рівня виконання підрозділами охоронних структур поставлених бойо-
вих завдань. Розвиваються способи їх виконання, змінюється тактика 
дій, удосконалюються засоби технічного супроводу і забезпечення 
оперативної діяльності. На перший план виходять індивідуальні якос-
ті співробітника, його професійна підготовка та оснащення. Часто 
персональна поведінка окремого співробітника відіграє вирішальну 
роль навіть при колективному виконанні спеціального завдання. 

Враховуючи ці чинники, ефективність діяльності охоронних стру-
ктур можна підвищити шляхом розробки і впровадження нових тех-
нологій, засобів та методів контролю функціонального стану членів 
охоронних структур в ході виконання ними завдань для оперативного 
і адекватного керівництва. 

Психофізіологічне забезпечення діяльності працівників охоронних 
структур (ОС) в екстремальних ситуаціях – це цілісна система, яка 
включає в себе психофізіологічну, особистісно-психологічну та соціа-
льно-психологічну складові, причому оперативній та об’єктивній діа-
гностиці піддається лише фізіологічний рівень, в межах якого знахо-
дять відображення і психологічні складові. 

Проблема психофізіологічного забезпечення діяльності ОС в екст-
ремальних умовах останнім часом займає важливе місце серед інших 
завдань забезпечення порядку і збереження матеріальних цінностей. 

Під час виконання оперативного завдання на члена ОС діє велика 
кількість факторів ендогенного та екзогенного походження, внаслідок 
чого його психофізіологічні і функціональні характеристики зміню-
ються непрогнозованим чином. У зв’язку з цим керівнику операції під 
час її проведення доводиться у своїх рішеннях орієнтуватися не на 
реальний стан і можливості працівника, а на власні суб’єктивні уяв-
лення про нього. 

Неврахування реального функціонального стану, а відповідно, і 
поточних потенційних можливостей як окремих працівників, так і 
структури в цілому при виконанні важливих тактичних завдань в ре-
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зультаті може призвести до зриву поставлених задач, порушення ви-
мог наказів та втрат матеріально-технічних цінностей. 

В запропонованому дослідженні наведена проблема вирішується 
шляхом створення медико-технічного забезпечення проведення спец-
завдання. З цією метою було розроблено теоретичні основи психофі-
зіологічного моніторингу функціонального стану працівників ОС під 
час виконання завдань, інформаційне, математичне та методичне за-
безпечення діяльності ОС, а для практичного застосування – спроек-
тована і реалізована біотехнічна система дистанційного моніторингу 
функціонального стану БТС-М. 

При цьому автори спирались на принцип проектування сучасних 
біотехнічних комплексів і систем (в тому числі і дистанційного моні-
торингу), який полягає у порівняльному аналізі результатів функціо-
нування та взаємодії функціональних систем і органів людини в нор-
мальних та екстремальних умовах із застосуванням системного підхо-
ду, зворотного зв’язку, з використанням неінвазивних методів контро-
лю з обов’язковим моніторингом стану і формуванням адаптаційних 
стратегій стосовно ситуацій, що виникають. 

Монографія є узагальненням наукових та практичних результатів, 
які лягли в основу понад 20 наукових праць у періодичних наукових 
виданнях, на основі наведеного матеріалу захищена дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дослідження 
проводилися на кафедрі проектування медико-біологічної апаратури 
Вінницького національного технічного університету відповідно до 
напряму наукових досліджень «Інформаційні та психофізіологічні 
технології забезпечення професійної діяльності персоналу». Автори 
висловлюють подяку співробітникам кафедри за плідну співпрацю та 
цінні зауваження до тексту монографії. 
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РОЗДІЛ 1 
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОХОРОННИХ СТРУКТУР  

ЯК МАЛИХ КОЛЕКТИВІВ 

1.1 Поняття, ознаки і класифікація малих колективів 

Більшу частину життя людина перебуває у малому колективі 
(МК): у сім’ї, навчальних і трудових колективах, сусідських, прия-
тельських і дружніх компаніях. Саме в МК відбувається формування 
особистості, проявляються її якості, тому людину не можна вивчати 
поза колективом. Через МК здійснюється зв’язок особистості з суспі-
льством: колектив трансформує вплив суспільства на особистість, а 
людина у свою чергу більше впливає на суспільство, якщо за нею сто-
їть колектив [1]. 

МК можуть бути різними за величиною, за характером і структу-
рою відносин, що існують між їх членами, за індивідуальним складом, 
особливістю цінностей та норм, міжособистісними відносинами, ціля-
ми та змістом діяльності. Кількісний склад колективу називається його 
розміром, індивідуальний − композицією. Структуру міжособистісного 
спілкування, або обміну діловою та особистою інформацією, називають 
каналами комунікацій, морально-емоційний тон міжособистісних від-
носин − психологічним кліматом (ПКл) колективу. Загальні правила 
поведінки, яких дотримуються члени колективу, називають нормами 
колективу. Всі перераховані характеристики являють собою основні 
параметри, за якими виділяють, поділяють і вивчають МК [2, 3]. 

Отже, МК (за твердженням Р. Мертона) – це сукупність людей, які 
певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою прина-
лежність до цього колективу і вважаються його членами з точки зору 
інших людей [4]. С. Д. Максименко в свою чергу висловлює думку, 
що МК – це група людей, залучених до спільної діяльності і 
об’єднаних єдиною метою [5]. 

Прийнято вважати, що найбільш оптимальний за чисельністю ко-
лектив має складатись із 7 ± 2 (тобто 5, 7, 9) осіб. Відомо також, що 
колектив добре функціонує, коли в ньому непарна кількість людей, 
тому що в парному за кількістю можуть утворитися дві ворогуючі 
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половини. Колектив краще функціонує, якщо його члени відрізняють-
ся один від одного за віком та статтю.  

З іншого боку, деякі психологи, які практикують в галузі менедж-
менту, стверджують, що найбільш ефективно діють колективи, в яких 
працюють 12 осіб. Справа в тому, що колективи великої чисельності 
погано управляються, а колективи з 7–8 осіб найбільш конфліктні, 
оскільки звичайно розпадаються на дві ворогуючі неформальні підг-
рупи; при більшій же кількості людей конфлікти, як правило, згла-
джуються. 

Отже, оптимальний розмір МК знаходиться в межах 5–12 осіб [1, 6, 7]. 
Розглянемо відмінні ознаки малого колективу. 
Просторова співприсутність людей, яка дає можливість для спіл-

кування та взаємодії, що включають різні аспекти (інтерактивні, інфо-
рмаційні, перцептивні). Деякі американські дослідники вважають, що 
перцептивні аспекти – головні, оскільки вони дозволяють людині 
сприймати, розуміти та оцінювати індивідуальність всіх людей у ко-
лективі.  

Наявність постійної мети спільної діяльності. Реалізація загальної 
мети як певного передбачуваного результату будь-якої діяльності 
сприяє в деякому сенсі реалізації потреб кожного члена колективу і в 
той же час відповідає загальним потребам колективу. Мета як прооб-
раз результату і початковий момент спільної діяльності визначає ди-
наміку функціонування МК. 

Можна виділити три види цілей: 
– ближні перспективи – цілі, які швидко реалізуються в часі та ви-
словлюють потреби колективу; 
– вторинні цілі – більш тривалі у часі і виводять колектив на інте-
реси вторинного колективу (наприклад, інтереси підприємства чи 
ВНЗ в цілому); 
– далекі перспективи – об’єднують первинну групу з проблемами
функціонування соціального цілого. 
Слід відмітити, що спільна діяльність не лише визначає формаль-

но-цільову структуру колективу, а й, як правило, згуртовує членів 
колективу, сприяє встановленню позитивного емоційно-психоло-
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гічного клімату; а активність кожного є одночасно стимулом для всіх 
інших членів колективу. 

Наявність у колективі організаційного початку. Це може бути як 
керівник колективу, так і неформальний лідер або ж працівник, який 
краще за інших розуміється в цій сфері (тобто лідерство ситуативно-
специфічного характеру). 

Вироблення у колективі специфічних культурних норм, правил, 
поведінки, що визначають очікування членів колективу по відношен-
ню один до одного і зумовлюють динаміку колективу. Ці норми – 
найважливіша ознака цілісності колективу (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1 – Психологічні характеристики малого колективу 

Поділ і диференціація персональних ролей (поділ і кооперація 
праці; тобто активність членів колективу) не є однорідними, і вони 
вносять свій внесок у спільну діяльність, грають різні ролі. 

Наявність емоційних відносин між членами колективу, які впли-
вають на активність, може приводити до поділу колективу на підгру-
пи, формує внутрішню структуру міжособистісних відносин у колек-
тиві [2, 4, 7, 8]. 

Колективу притаманні такі загальні закономірності: 
- здатність структуруватися; 
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- розвиток (прогрес або регрес, але динамічні процеси у колективі 
відбуваються); 

- флуктуація − зміна місця людини у колективі може відбуватися 
неодноразово. 

Отже, можна зробити висновок, що МК – це не просто середовище 
співіснування та взаємодії індивідів, це невелика за чисельністю суку-
пність людей, які чітко усвідомлюють свою приналежність до колек-
тиву, займаються одним типом діяльності, яка направлена на досяг-
нення як особистісної, так і загальної мети, та вирізняються власними 
специфічними культурними й психологічними ознаками [9]. 

Американський дослідник Юбенк виокремлює сім різних принци-
пів, на підставі яких здійснюється класифікація МК. Ці принципи 
найрізноманітніші: рівень культурного розвитку, тип структури, зада-
чі та функції, переважаючий тип контактів у колективі, час існування 
колективу, принципи його формування та ін. 

Слід відмітити, що МК є основним об’єктом лабораторних експе-
риментів у соціальній психології. Тому необхідно розрізняти колекти-
ви штучні (або лабораторні), спеціально створювані для вирішення 
наукових завдань і природні колективи, які існують незалежно від 
волі дослідника (рис. 1.2). 

Психолог повинен мати чітке уявлення про те, на яких об’єктах, в 
яких умовах (природних або штучних) отримані ті чи інші факти і 
закономірності. 

Серед природних МК найбільш важливим є виділення колективів 
формальних і неформальних, запропоноване Е. Мейо. 

Формальні колективи − це колективи, членство і взаємини в яких 
носять переважно формальний характер, тобто визначаються форма-
льними приписами і домовленостями. Формальними МК є передусім 
первинні колективи підрозділів соціальних організацій та інститутів. 
Організаційні та інституційні МК представляють собою елементи со-
ціальної структури суспільства і створюються для задоволення суспі-
льних потреб. Провідною сферою активності і основним психологіч-
ним механізмом об’єднання індивідів в рамках організаційних та ін-
ституційних МК є спільна діяльність. 
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Рисунок 1.2 – Види малих колективів 

 
Неформальні колективи − це об’єднання людей, що виникають на 

основі внутрішніх, властивих індивідам, потреб у спілкуванні, прина-
лежності, розумінні, симпатії та любові. Прикладами неформальних 
МК є дружні компанії, неформальні об’єднання людей, пов’язані спі-
льними інтересами, захопленнями. 

Формальні та неформальні колективи розрізняються насамперед 
за механізмами їх утворення і за характером міжособистісних взає-
мин. Однак, як і будь-яка класифікація, розподіл колективів на фор-
мальні та неформальні є досить умовним. 

За часом існування виділяють колективи тимчасові, в рамках яких 
об’єднання індивідів обмежене в часі (наприклад, учасники групової 
дискусії або сусіди по купе в поїзді), і стабільні, відносна сталість іс-
нування яких визначається їх призначенням та довготривалими ціля-
ми функціонування (сім’я, трудові та навчальні колективи). 

Залежно від ступеня довільності вирішення індивідом питання про 
входження в той чи інший колектив, участі в його життєдіяльності та 
вихід з нього колективи діляться на відкриті та закриті [3, 10, 11]. 

Можна провести класифікацію колективів з точки зору специфіки 
поширення інформації та організації взаємодії між членами колекти-
ву. Так, виділяють:  

- пірамідальний колектив, суть якого полягає у наступному:  
- колектив є системою закритого типу; 
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- побудований ієрархічно, тобто чим вище місце, тим вищі права і 
вплив; 

- інформація йде, в основному, по вертикалі, знизу–вгору (звіти) і 
зверху–вниз (накази); 

- кожна людина знає своє «жорстке» місце; 
- у колективі цінуються традиції; 
- керівник цього колективу повинен піклуватися про підлеглих, 

натомість вони беззаперечно підкоряються; 
- такі колективи зустрічаються в армії, в налагодженому вироб-

ництві, а також в екстремальних ситуаціях; 
- випадковий колектив, у якому кожен приймає рішення самос-

тійно, люди відносно незалежні, рухаються в різні боки, але щось їх 
об’єднує (такі колективи зустрічаються в творчій сфері); 

відкритий колектив: 
- кожен має право на ініціативу, але всі разом відкрито обгово-

рюють питання; 
- головне для них – спільна справа; 
- вільно відбувається зміна ролей; 
- емоціональна відкритість; 
- посилюється неформальне спілкування людей; 
колектив синхронного типу, коли всі люди знаходяться в різних 

місцях, але всі рухаються в одному напрямку, тому що всі знають, що 
треба робити, у всіх один образ, одна модель, і хоча кожен рухається 
сам, але всі синхронно в одному напрямку, навіть без обговорення і 
узгодження.  

Якщо зустрічається перешкода, кожен колектив посилює свою ві-
дмітну особливість: пірамідальний − порядок, дисципліну, контроль; 
випадковий − його успіх залежить від здібностей, потенціалу кожного 
з членів колективу; відкритий − його успіх залежить від уміння дося-
гати згоди, вести переговори; його керівник повинен володіти висо-
кими комунікативними якостями, вміти слухати, зрозуміти, узгодити; 
синхронний − його успіх залежить від таланту авторитета, який пере-
конав, повів за собою людей, і люди безмежно вірять та підпорядко-
вуються йому [5, 12]. 
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1.2 Структура та етапи малого колективу 

Структура МК − це сукупність зв’язків, що складаються в ній між 
індивідами. Оскільки основними сферами активності індивідів у МК є 
спільна діяльність і спілкування, при дослідженні МК найбільш часто 
виділяють структуру зв’язків та відносин, породжуваних спільною 
діяльністю (наприклад, функціональних, економічних, управлінсь-
ких), і структуру зв’язків, породжуваних спілкуванням та психологіч-
ними відносинами (наприклад, структуру емоційних відносин, рольо-
ву і неформально-статусну структуру). Наявність у колективі функці-
ональної структури, тобто розподіл між його членами функцій, необ-
хідних для досягнення мети спільної діяльності (у тому числі функцій 
керівництва та виконання), є характерною ознакою організованих ко-
лективів, на відміну від стихійно сформованих колективів, взаємодія в 
яких між людьми носить стихійний, невпорядкований характер [1]. 

Кожен колектив має свою структуру, яка ґрунтується на трьох 
«китах»: 

- статусно-рольові відносини; 
- професійно-кваліфікаційні характеристики; 
- статево-віковий склад.  
Розглянемо схему рольової поведінки людини, запропоновану 

американським психологом Олпортом. Все починається з необхіднос-
ті виконання соціальної ролі. Наприклад, людину хочуть призначити 
на посаду керівника. Критерії очікування можуть бути різними в різ-
них групах: одні чекають демократичного чи навіть ліберального ке-
рівника (особливо в творчих і наукових колективах), інші − більш су-
ворого і авторитарного (у виробничих колективах). Далі роль переда-
ється людині, і дуже важливим стає фактор її особистості та індивіду-
альності. Людина повинна зрозуміти, чого від неї хочуть і які вимоги 
до неї пред’являють. Часто на це не звертають уваги, а при виникнен-
ні конфлікту виявляється, що людина навіть не зрозуміла, чого від неї 
чекають. Деякі люди свідомо приймають на себе ту чи іншу роль, за-
здалегідь розуміючи, що вони не будуть робити того, чого від них 
чекають, але сподіваються, що «либонь пронесе». 

Після того, як людина зрозуміла роль, вона має її прийняти або від-
хилити як невідповідну її індивідуально-психологічним особливостям. 
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Прийняття ролі супроводжується процесом навчання новим функ-
ціям, вироблення певних позицій, стилю поведінки та спілкування. 

Наступний етап у системі рольової поведінки − виконання ролі − 
має дві сторони: поведінка людини, виконуючої роль, і оцінка навко-
лишніх. Остання проводиться як самою людиною у вигляді самооцін-
ки, так й іншими людьми, які обіймають різне статусне положення по 
відношенню до оцінюваного: зверху (начальником), збоку (співробіт-
никами) і знизу (підлеглими). Часто буває, що самооцінка й оцінки 
іншими людьми дуже розходяться, тому рекомендується мати весь час 
ніби зворотний зв’язок, тобто цікавитися, особливо керівникові, що 
про нього думають «згори, збоку та знизу», і відповідно до цього ко-
ригувати свою поведінку. 

Другий «кит» в соціальній структурі колективу − професійно-
кваліфікаційні характеристики. Вони включають освіту, професію і 
рівень кваліфікації членів колективу. Ця важлива складова говорить 
про інтелектуальний, професійний потенціал колективу. 

Третій «кит» − статево-віковий склад колективу. Для керівника 
розуміння особливостей цієї складової дуже важливе з психологічної 
точки зору, адже кожен віковий період має свої психологічні особливо-
сті, які не можна не враховувати керівникові. Крім того, при форму-
ванні колективу повинні розглядатися перспективи його розвитку за 
віковим складом і періодом професійної діяльності [13, 14]. 

Особливості жіночої та чоловічої психології також накладають ві-
дбиток на характер взаємовідносин всередині колективу. Жіночі колек-
тиви більш емоційні, ситуативні, в них частіше виникають рольові 
конфлікти. Чоловічі колективи більш жорсткі, раціональні, ригідні, 
тобто інертні, прагматичні, мають тенденцію до ділових і престижних 
конфліктів. Тому поєднання чоловіків та жінок у колективі є сприятли-
вим фактором для розвитку колективу і доброго ПКл. 

Досі ми говорили про соціальну структуру колективу, яка форму-
ється офіційно. Але в будь-якому колективі складається невидима на 
перший погляд внутрішня соціально-психологічна структура. 

У колективі збираються люди, кожен з яких є індивідуальністю, 
має власний темперамент та характер, певний склад розуму й інтелек-
ту, світ своїх цінностей та інтересів. І ось ці індивідуальності знайом-
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ляться один з одним, вступають у спілкування, і поступово в колекти-
ві складаються міжособистісні відносини, які будуються на сприйнят-
ті та розумінні людьми один одного. 

Психологи розрізняють три типи установки на сприйняття іншої 
людини: 

- позитивна; 
- негативна; 
- адекватна. 
При позитивній установці ми переоцінюємо позитивні якості і да-

ємо людині великий аванс, який проявляється в неусвідомлюваній 
довірливості. Негативна установка приводить до того, що сприйма-
ються, в основному, негативні якості іншої людини, що виражається в 
недовірливості, підозрілості. Найкраще, звичайно, адекватна установ-
ка на те, що у кожної людини є як позитивні, так і негативні якості. 
Головне, як вони збалансовані і оцінюються самою людиною. Наяв-
ність установок розглядається як несвідома схильність сприймати і 
оцінювати якості інших людей. Ці установки лежать в основі типових 
спотворень уявлення про іншу людину. 

Керівник повинен знати структуру міжособистісних відносин, аби 
мати можливість знайти індивідуальний підхід до кожного члена ко-
лективу [10, 15, 16]. 

Формально чи неформально сформований колектив може бути ду-
же різним з точки зору згуртованості його членів. Остання може бути 
дуже високою, коли люди тісно пов’язані один з одним і спільно відпо-
відають за досягнення цілей, що стоять не тільки безпосередньо перед 
ними, але і перед організацією в цілому, а тому роблять все для їх ус-
пішного досягнення. Вона може бути і дуже низькою, коли колектив не 
отримує навіть чіткого організаційного оформлення, відсутня загальна 
мета і кожен діє сам по собі, на свій страх і ризик, намагаючись проде-
монструвати індивідуальні результати навіть на шкоду іншим. 

Багато в чому згуртованість колективу залежить від стадії його 
зрілості. Таких стадій психологи виділяють п’ять. 

Перша називається притиранням. На цій стадії люди ще придив-
ляються один до одного, вирішують, чи по дорозі їм з іншими, праг-
нуть показати своє «Я». Взаємодія відбувається у звичних формах при 
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відсутності колективної творчості. Вирішальну роль у згуртуванні 
колективу на цій стадії відіграє керівник. 

Друга стадія розвитку колективу − «конфліктна» − характеризу-
ється тим, що в його рамках відкрито утворюються угрупування, відк-
рито висловлюються розбіжності, виходять назовні сильні і слабкі 
сторони окремих людей, набувають значення особисті взаємини, по-
чинається силова боротьба за лідерство і пошуки компромісів між 
ворогуючими сторонами. На цій стадії можливе виникнення протидії 
між керівником і окремими підлеглими. 

На третій стадії − стадії експериментування − потенціал колективу 
зростає, але він часто працює ривками. Тому виникає бажання й інте-
рес працювати краще, іншими методами і засобами. 

На четвертій стадії в колективі з’являється досвід успішного ви-
рішення проблем, до яких підходять, з одного боку, реалістично, а з 
іншого − творчо. Залежно від ситуації функції лідера в такому колек-
тиві переходять від одного його члена до іншого, кожний з яких пи-
шається своєю приналежністю до нього. 

На останній − п’ятій стадії − всередині колективу формуються мі-
цні зв’язки. Людей приймають і оцінюють за гідністю, а особисті роз-
біжності між ними швидко усуваються. Відносини складаються, в 
основному, неформально, що дозволяє демонструвати високі резуль-
тати роботи і стандарти поведінки. 

Далеко не всі колективи виходять на вищі (4, 5) рівні. 
Опора на колектив дозволяє в більшості випадків відмовитися від 

тотального контролю і розвивати більш ефективний самоконтроль, 
розширювати межі повноважень в процесі виконання людьми своїх 
обов’язків, відмовитися від силового вирішення питань «зверху», коли 
в цьому немає великої потреби. 

Для керівника колектив − головна опора в його роботі. Адже ко-
лектив потенційно може досягти більшого, ніж кожен з його членів 
окремо. Крім того, в колективі люди, як правило, менше схильні до 
стресів, зате виробляють більше ідей і краще вирішують великі між-
дисциплінарні проблеми. У колективі завжди виникає особливий дух 
змагання, що «підтягує» працівників, які відстають, і істотно підви-
щує ефективність роботи. 
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Хоча й колектив потенційно може досягти більшого, ніж кожен з 
його членів окремо, проте інколи йому часто не вдається задіяти на-
віть малу частину свого потенціалу. Зазвичай доводиться спостеріга-
ти, що взаємодія в колективі млява, спрямована на захист, не прино-
сить задоволення, заплутана і неефективна. Разом з тим, колективна 
робота може відкрити величезні нові можливості. Люди можуть отри-
мувати задоволення від членства в колективі, присвячувати себе йому, 
ставити високі цілі, створювати стимулююче і творче середовище. 
Уміння домогтися повного розкриття творчого потенціалу колективу 
свідчить про високі організаційні здібності керівника та чудову пси-
хологічну сумісність членів колективу, від якої залежить ефективність 
виконання поставлених завдань [2, 17]. 

1.3 Психологічний клімат і сумісність в малих колективах 

В умовах сучасної науково-технічної революції постійно зростає 
цікавість до такого явища, як соціально-психологічний клімат (СПК), 
оскільки він є значущим чинником, що впливає на всі етапи діяльності 
колективу: вироблення та прийняття управлінських рішень, організа-
цію їх виконання, облік і контроль.  

ПКл будь-якого освітнього колективу є своєрідною «екологічною» 
характеристикою, яка забезпечує ефективну взаємодію освітнього 
колективу в цілому й зокрема кожного його члена з оточенням. 

За сприятливого ПКл спостерігається досить високий рівень такого 
залучення та активності, тільки навколишнє «екологічне» тло стимулює 
членів колективу до максимальної віддачі сил, пошуків нових, креатив-
них підходів, які б сприяли досягненню колективом нових успіхів, а, 
отже, збільшували б добробут і колективу, і кожного його члена. Також 
позитивне ставлення членів колективу один до одного спонукає увагу, 
пізнавальну активність, емоційно-вольовий підйом. Прямо протилежни-
ми характеристиками (пасивністю, байдужістю) характеризуватиметься 
діяльність членів освітнього колективу за несприятливого, чи навіть 
нейтрального, ПКл. Пасивне (негативне) ставлення членів МК один до 
одного призводить до більшого напруження, що веде до виснаження 
внутрішніх резервів [18, 19]. 

У зв’язку з цим з’являється потреба з’ясувати поняття СПК. 
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Соціально-психологічний клімат колективу − це притаманний пе-
вному колективу стійкий психічний настрій, який здійснює значний 
вплив на взаємини людей, їх ставлення до праці та навколишнього 
середовища. 

СПК, який спостерігається у різних колективах, може різнитися за 
своїм змістом та спрямуванням. З огляду на це виокремлюють три 
основні види:  

- з позитивною спрямованістю; 
- негативною спрямованістю; 
- нейтральною спрямованістю. 

СПК з позитивною спрямованістю називають сприятливим або 
здоровим, з негативною спрямованістю − несприятливим або нездоро-
вим; спрямованість якого чітко не визначена − нейтральним. 

Кожен із зазначених видів клімату має характерні ознаки − як 
суб’єктивного (внутрішнього), так і об’єктивного (зовнішнього) хара-
ктеру. 

Так, сприятливий СПК характеризується певними суб’єктивними 
ознаками, які розкривають його внутрішню суть: 

- наявність позитивної перспективи для колективу і кожного його 
індивіда; 

- взаємодовіра і висока взаємовимогливість у колективі; 
- ділова критика; 
- вільне висловлювання власної думки, достатня поінформова-

ність працівників про цілі та завдання організації; 
- задоволеність працею й належністю до колективу; 
- прийняття на себе відповідальності за стан справ у колективі; 
- уболівання за честь колективу, бажання зробити посильний вне-

сок у його подальший розвиток; 
- відсутність тиску керівника на підлеглих і визначення за ними 

права приймати важливі для колективу рішення;  
- чуйність, але водночас вимогливість керівника у ставленні до 

кожного члена колективу; 
- створення в колективі умов для активної професійної та творчої 

діяльності, самореалізації, самоствердження та саморозвитку кожного 
працівника. 

Також слід зазначити, що проблема довіри людей один до одного 
в організації є однією із найбільш актуальних проблем в колективі. 
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Такий внутрішній СПК в колективі зумовлює і відповідні 
об’єктивні показники сприятливого СПК: 

- високі результати діяльності; 
- міцна трудова дисципліна; 
- низька плинність кадрів; 
- відсутність напруженості, конфліктності в колективі (між рядо-

вими членами колективу та між керівником і підлеглими). 
Несприятливий СПК характеризується прямо протилежними озна-

ками: 
- члени таких колективів байдуже ставлять один до одного і до 

колективу в цілому; 
- не вболівають за стан справ; 
- відпрацьовують необхідні години і не виявляють інтересу до то-

го, що їх безпосередньо не стосується. 
Іншими словами, можна стверджувати, що за несприятливого 

СПК колектив і кожен працівник існують ніби ізольовано один від 
одного, вони наче розділені в часі та просторі, що приводить до неви-
соких результатів в роботі, до незадовільної дисципліни, напруженос-
ті в особистих стосунках, конфліктності, зумовлює бажання змінити 
місце роботи. 

Нейтральний СПК характеризується певною збалансованістю як 
суб’єктивних, так і об’єктивних ознак, але є нестійким і в будь-який 
момент може змінитися в той чи інший бік [7, 20, 21]. 

Таким чином, аналізуючи природу та зміст ПКл, необхідно звер-
нути увагу на два основні аспекти. З одного боку, ПКл є суб’єктивним 
відображенням об’єктивної реальності, тобто життєдіяльності конкре-
тного колективу, а з іншого − він є суттєвим чинником впливу на ефе-
ктивність діяльності колективу, на процеси управління ним [18]. 

Тому кожному керівникові слід забезпечити зворотний зв’язок з 
колективом, керуючись при цьому чинниками, що забезпечують зла-
годженість дій і взаєморозуміння членів колективу: 

- критеріями функціональної сумісності в процесі діяльності; 
- характером міжособистісних відносин; 
- психофізіологічною (ПФС) і соціально-психологічною сумісніс-

тю (СПС). 
Ступінь функціональної сумісності визначається за швидкістю 

процесів мислення, сприймання і колективних дій. Значні розбіжності 
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якісних і кількісних показників цих процесів позбавляють підлеглих 
змоги досягти успіху в спільній діяльності, оскільки, наприклад, один 
партнер випереджатиме другого, а другий може випереджати його в 
організації задуму тактичної дії. 

Внутрішні функціональні зв’язки в колективі мають динаміку, 
якій потрібно підпорядкувати дії партнерів. Вдала адаптація партнерів 
потребує багато часу і відповідної інформаційної структури оптима-
льних спільних дій з урахуванням психічних здатностей кожного. 

Фізична сумісність виявляється в гармонійному поєднанні фізич-
них якостей двох або кількох людей, що спільно діють. Наприклад, 
максимальна продуктивність фізичної роботи можлива тільки за умо-
ви, коли ті, хто разом її виконує, не поступаються один одному за си-
лою і витривалістю. 

ПФС передбачає єдність і взаємозв’язок особливостей аналізатор-
них систем, а також властивостей нервової системи людей в процесі 
діяльності. Цей різновид сумісності передбачає успіх у взаємодії лю-
дей у тих видах діяльності, де чутливість у межах тієї чи іншої аналі-
заторної системи є вирішальним чинником.  

ПФС передбачає відповідність підлеглих за віком, рівнем фахово-
го розвитку, ступенем підготовленості, виявом характеру, темпераме-
нту і здібностей. За такої сумісності успіх колективної діяльності ви-
значається не стільки індивідуальним внеском кожного, скільки якіс-
тю взаємодії і взаємного сприяння. 

Колективна дія за умови вдалої ПФС не є сумою внесків кожного, 
а виступає якісно новою дією, яку окремо від колективної дії не може 
виконати навіть найбільш умілий із підлеглих. Це можливо за умови 
чіткого розподілу ролей і функцій між виконавцями, коли кожний з 
них у колективній діяльності доповнює іншого. 

Доведено, що найбільш успішно можуть взаємодіяти двоє людей з 
різним темпераментом (холерик і флегматик, сангвінік і меланхолік), 
гірше − люди з однаковими темпераментами (два холерики, два мела-
нхоліки). Разом з тим, як уже зазначалося, до роботи, що вимагає рух-
ливої нервової системи від усіх її учасників, протилежні темперамен-
ти непридатні. 

СПС передбачає відносини людей з такими властивостями особи-
стості, що сприяють успішному виконанню соціальних ролей і ґрун-
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тується на єдності найближчої, віддаленої і перспективної мети, на 
спільності інтересів і установок членів колективу. 

У такому психологічному аспекті колективної діяльності в процесі 
становлення колективу спостерігається інтеграція або тенденція до 
об’єднання зусиль для спільної діяльності. 

Водночас відбувається і диференціація всередині колективу за пе-
вними ознаками та розподілом ролей. У вдало організованих колекти-
вах процеси інтеграції та диференціації становлять діалектичну єд-
ність, кожний із цих процесів передбачає наявність протилежного. 

Високий рівень інтеграції за ціннісними орієнтаціями, за цілями і 
установками, без достатньо вдалого розподілу ролей і відповідної під-
готовки призводить, зрештою, до порушення сумісності на всіх рівнях 
взаємодії і взаєморозуміння. 

Життєвий досвід переконує, що контакти виникають швидше і ви-
являються дужче в людей, риси характеру яких взаємодоповнюються: 
це поєднання запального та імпульсивного із спокійним, помірним; 
теоретичного з практичним тощо. Проте це не означає, що сумісними 
є тільки люди з протилежними рисами характеру. Сумісність можлива 
і за умови збігу рис характеру або інших якостей людини, але ймовір-
ність порушення спільності за цих обставин зростає. 

ПС передбачає спільність поглядів, переконань, соціальних уста-
новок, цінностей, відносин. Подібність поглядів, переконань, ціннос-
тей, моральних установок духовно об’єднує людей. ПС, яка виникає 
за наявності таких якостей, − це вищий інтегральний рівень сумісності 
людей, що характеризується глибинними, змістовними аспектами вза-
ємодії і зумовлює ефективність їх діяльності [1, 5, 21]. 

Відсутність сумісності у колективі, де люди виконують громадсь-
ку або значущу для особистості діяльність, за певних обставин може 
стати передумовою конфлікту. 

Таким чином, теорія сумісності може бути сформульована в такий 
спосіб: 

- структурні властивості членів колективу мають бути подібними; 
- обов’язкові фізіологічні властивості повинні прагнути до норми; 
- налагоджувані параметри організму повинні бути комплемента-

рними та взаємнодоповнювальними. 
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1.4 Комунікаційні основи формування згуртованості 
в малому колективі 

У процесі спільної діяльності членам МК необхідно вступати в 
контакти один з одним для передачі інформації і координації своїх 
зусиль. Від рівня такої координації цілком залежить продуктивність 
колективу, незалежно від виду діяльності [22]. 

Комунікація − це перш за все спосіб діяльності, який полегшує 
взаємне пристосування поведінки людей. Отже, суть комунікативної 
діяльності полягає не стільки у вираженні попередніх думок і почут-
тів, скільки у встановленні такої кооперації, коли поведінка кожного 
змінюється і до певної міри регулюється фактом участі інших індиві-
дів. Комунікація − це такий обмін, який забезпечує кооперативну вза-
ємодопомогу, роблячи можливою координацію рухів великої складно-
сті [23]. 

Тобто комунікативні взаємовідносини відображають активність 
психологічних взаємозв’язків членів колективу, характеризуючи осо-
бистісну опосередкованість процесів спілкування.  

Комунікативні взаємовідносини складаються завдяки таким якос-
тям особистості, як відкритість до спілкування, безпосередність, прос-
тота та ін. Недостатність в прояві комунікативної активності пов’язана 
із сором’язливістю, закритістю, боязливістю [24]. 

Комунікація в МК, крім інформативної, виконує такі функції: 
- формування згоди; 
- забезпечення узгоджених дій; 
- складання особливої культури колективу. 

В процесі спілкування відбувається взаємопізнання людей, що по-
роджує когнітивні взаємовідносини. Вони характеризуються розумін-
ням та нерозумінням людьми одне одного в процесі праці та спілку-
вання. Також важливою функцією комунікації в МК виступає не прос-
то зміна установок або поведінки члена колективу під впливом зовні-
шніх стимулів, а й досягнення певного ступеня згоди. Згода є форму-
ванням загальної картини світу, що дозволяє кожному члену колекти-
ву розуміти точки зору інших. Це безперервний процес, який склада-
ється з послідовного ряду взаємодій. 
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Особлива культура колективу формується в результаті комуніка-
ції. У МК люди спілкуються один з одним інакше, ніж із сторонніми. 
В результаті такого спілкування встановлюється особлива комуніка-
ція, завдяки чому формується специфічна культура цього колективу, 
що включає в себе особливу мову, норми і правила поведінки, тради-
ції тощо. 

Таким чином, комунікація в колективі виконує функцію обміну ін-
формацією між членами колективу та комплекс функцій, спрямованих 
на підтримку відносин, на підтримку самого колективу [23]. 

Комунікативні взаємовідносини реалізуються за допомогою різ-
них засобів спілкування: вербальні (мова, голос), кінетичні (міміка, 
пантоміміка), технічні – створені людиною (лист, телефон, радіо та 
ін.) – використовуються для обміну інформацією між членами колек-
тиву з метою регуляції взаємодії, взаємозв’язку та взаємовідносин в 
спільній діяльності. 

Експресивні компоненти цих засобів (інтонації, жест, поза) є важ-
ливими показниками психологічного взаємозв’язку людей в колекти-
ві. Це дає змогу розглядати їх в якості форм прояву СПК. Наприклад, 
показова інтонація характеризує авторитарний стиль керівництва [25]. 

Суттєвим показником особливостей взаємовідносин є форми звер-
тань як засобів вербального спілкування. Переважання будь-яких од-
них форм звертання – наказів чи прохань, пропозицій чи питань, по-
рад – характеризує особливості взаємовідносин у колективі і тим са-
мим служить показником СПК. 

Вивчення комунікативних зв’язків в колективі за числом та спря-
мованістю контактів, за їх змістом теж може свідчити про стан взає-
мовідносин в ньому. Неякісний розвиток взаємовідносин приводить 
до відокремлення окремих членів колективу, скорочення числа конта-
ктів в ньому, до переважання опосередкованих способів зв’язку над 
безпосередніми, до згортання сітки комунікативних зв’язків до фор-
мально необхідних, до затримки інформації в каналах опосередкова-
ного спілкування, до порушення зворотного зв’язку між учасниками 
діяльності. Таким чином, комунікативні зв’язки в колективі виступа-
ють в якості емпіричних показників його СПК [24]. 
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Підсумовуючи, можна зробити висновок, що будь-які відносини у 
колективі реалізуються, перш за все, через спілкування, яке є засобом 
задоволення різноманітних потреб людини: соціальних, культурних, 
пізнавальних, естетичних, творчих, інтелектуального та морального 
розвитку і т. д. Тому воно не лише об’єднує людей, а й сприяє їхньому 
розвитку та вдосконаленню [9].  

1.5 Проблема рольового конфлікту в малих колективах 
при зміні рівня ієрархії 

Будучи членом тієї чи іншої соціальної групи, вступаючи у взає-
модію з іншими особами, людина в кожному з цих випадків має пев-
ну позицію (статус) – місце в цій конкретній системі соціальних вза-
ємозв’язків. Так, в установах та організаціях чітко розрізняються 
офіційні позиції директора, начальника певного підрозділу, робітни-
ка тощо. 

Слід відмітити, що кожна людина має низку різних соціальних 
позицій (тобто одночасно постає перед іншими в кількох ролях, які 
часто взаємопов’язані), що й становить її «статусний набір». 

Людина, що знаходиться в тій чи іншій позиції, має відповідні 
права та обов’язки, і якщо ці позиції пов’язані з суперечливими ви-
могами, нормами поведінки, то це дуже часто призводить до конфлі-
кту соціальних позицій та ролей.  

Така ситуація дуже часто спостерігається в МК при зміні рангу 
одного з членів в ієрархічній структурі (тобто при переході з «гори-
зонталі» у «вертикаль»). Це означає, що коли співробітники одного 
рангу товаришують, а через деякий час один з них отримує підви-
щення, то в такому випадку постає питання: як вибудувати ділові 
відносини, при цьому не зруйнувавши дружні. 

Звісно, відносини, засновані на багаторічній дружбі та пережитих 
разом подіях, не можуть залишитися незмінними.  

Новому керівнику буде непросто утвердити себе в новій ролі, 
адже не можна більше вести себе як і раніше: ділитися секретами або 
розпускати плітки про начальство, обідати довше відведеного часу зі 
своїми колишніми колегами, які тепер стали підлеглими. Інакше всім 
навколо буде здаватися, що керівник дотримується вибраного кола 
спілкування, простіше кажучи – має своїх фаворитів. 
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Тепер він вже не та людина, якою був ще вчора. Тепер він – кері-
вник, і йому доведеться дотримуватись властивих цій ролі сукупнос-
тей норм поведінки, інакше згодом йому доведеться зіткнутися з ба-
гатьма проблемами. 

Завдяки товариським відносинами, друзі-підлеглі можуть почати 
його використовувати. Вони йтимуть з роботи раніше або ж запізню-
ватимуться, затримуватимуться на обідній перерві тощо. У свою чер-
гу, керівникові буде важко закликати до дисципліни, покритикувати, 
накласти дисциплінарні стягнення (у разі необхідності) або при не-
виконанні своїх обов’язків навіть звільнити людей, які є його друзя-
ми. Адже від близьких людей складніше щось вимагати, ніж від ін-
ших підлеглих. 

Це, звичайно, не означає, що він, ставши начальником, перериває 
всі дружні відносини з колегами, але в першу чергу, він – керівник, а 
потім вже приятель. 

Незважаючи на всі обмеження та аргументи «проти», присутність 
товариша в офісі дає керівникові чимало бонусів. 

«Захищений тил» – це особливо важливо в умовах кризи або під 
час роботи над відповідальним проектом. Від друзів зазвичай чека-
ють підтримки і охочіше прислухаються до їхніх ідей при вирішенні 
складного завдання. 

Можливість обговорити конфіденційну або негативну інформа-
цію без ризику її витоку. При цьому проводити обговорення можна і 
в неробочий час. 

Проте доступ до конфіденційної інформації «на правах друга» 
теж має зворотний бік для підлеглого. Наприклад, дізнавшись про 
організаційну кризу, затяжні фінансові проблеми тощо доведеться 
зробити нелегкий вибір – залишитися і допомагати другу-керівникові 
або думати про власне благополуччя й підшуковувати собі інше міс-
це. До того ж, у такій ситуації доведеться приховувати неприємну 
правду від колег свого рангу. 

Правдиві звіти. Друзі зазвичай не бояться говорити правду, на-
віть якщо вона гірка. У результаті начальник володіє точною інфор-
мацією про стан справ у команді або на певному робочому напрямку. 

Посередницька місія. Товариш начальника є його «очима і вуха-
ми». У цьому є і позитивна, і негативна сторони. Саме друг-
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підлеглий стає ідеальною «передавальною ланкою», здатною в най-
більш адекватній формі донести до решти співробітників потрібні 
відомості та отримати чесний зворотний зв’язок. 

У березні 2006 року фонд «Громадська думка» провів опитування 
на тему «Чи можуть дружити начальник і підлеглий?» 65 % респон-
дентів впевнені, що такі відносини можливі, 25 % вважають, що ро-
бота і дружба несумісні, а 9 % не змогли дати точну відповідь. При 
цьому чоловіки частіше вірять в дружбу на роботі – 72 %. Серед жі-
нок допускають можливість таких відносин всього 60%. Що стосу-
ється вікового розподілу, то найбільше оптимістів у категорії молоді 
(до 35 років) – позитивну відповідь дали 67 %. 

Ця проблема є також актуальною і неодноразово розглядалась 
науковцями та психологами. 

Як стати для друга-підлеглого хорошим начальником, але при 
цьому не втратити дружбу? Видання «The Times» пропонує кілька 
порад.  

Викличте його на розмову. 
Якщо дружні відносини вам дорогі, обов’язково варто поговори-

ти зі своїм другом-підлеглим про сформовану ситуацію. Намагайтеся 
звертати увагу не тільки на його слова, але і постарайтеся зрозуміти, 
чи дійсно він говорить те, що думає. Якщо ви виявите ледь помітні 
ознаки заклопотаності або невдоволення, вам доведеться загострити 
увагу на тому, що ця ситуація і для вас не дуже комфортна. Визнач-
тесь, наскільки вам важливі ваші взаємини. Чим раніше відбудеться 
така розмова, тим краще. 

Не грайте роль боса. 
Деякі люди відразу після підвищення починають мимоволі розіг-

рувати з себе великого начальника. Вони думають, що вкрай важливо 
дистанціювати себе від колишніх колег та друзів для того, щоб стати 
більш об’єктивним у взаєминах з підлеглими. Насправді така поведі-
нка не є продуктивною та підриває не тільки людські, але й робочі 
взаємини. 

Будьте собою. 
Не намагайтеся будувати з себе того, ким ви насправді не є. До 

того ж, найбільш успішними начальниками стають відкриті, відверті 
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і щирі люди, здатні підтримати своїх підлеглих у реалізації їх праг-
нень і амбіцій. 

Визначте потенційну небезпеку. 
Якщо ваші дружні відносини тривають не один рік, ви можете 

почати несвідомо виділяти свого друга з колективу підлеглих. По 
можливості цього потрібно уникати. Однак не варто впадати і в іншу 
крайність: не давати другу перспективних завдань, позбавляти його 
бонусних виплат, якщо той їх заробив лише на тій підставі, що ви 
боїтеся звинувачень у протекціонізмі. 

Не втрачайте друзів. 
Щоб ви не робили, пам’ятайте, що не варто втрачати друзів через 

просте підвищення за посадою. Зміна ролей на роботі зовсім не по-
винна впливати на людські взаємини, що почалися задовго до цього 
моменту та існують поза офісними стінами. 

Виникає питання: які ж існують способи досягнення «золотої се-
редини»? 

Складності в роботі неодмінно будуть, і визначаються вони са-
мим характером відносин «начальник–підлеглий». 

Завжди є ризик, що один з них проявить себе як «тиран і деспот», 
а другий – як «зрадник». У такому випадку з’ясування відносин, вза-
ємні образи та претензії стають надбанням всього колективу. В ре-
зультаті страждає і спільна справа, і дружба. 

То ж як себе поводити, яких правил дотримуватися, щоб не сісти 
один одному на голову? 

В першу чергу, слід чітко розділяти особисті та ділові інтереси. 
Ідеальним варіантом можуть стати хороші відносини на деякій дис-
танції. Заздалегідь визначте кордон, через який ні той, ні інший не 
має морального права переступати. Для підлеглого це означає, що не 
варто заходити в кабінет керівника, щоб обговорити спільну рибалку. 
Необхідно тримати ту ж дистанцію, що й інші співробітники. А кері-
внику не слід виділяти когось (особливо друга-підлеглого) із членів 
колективу, адже дуже важливо бачити в кожному співробітникові не 
посаду, а особистість. 

Професійні інтереси, взаємоповага, підтримка і багато терпіння – 
це, мабуть, базові принципи роботи колективу зі структурою при 
горизонтальних і вертикальних комунікаціях [4, 26−29]. 
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