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Передмова
Управління людьми завжди вважалось одним із найскладніших видів діяльності. Особливо це стосується військового управління, що
здійснюється командирами в умовах підвищеної небезпеки для життя
їх самих та їхніх підлеглих.
Актуальність ефективного управління особовим складом ще більше проявляється під час бойових дій, а процес підготовки до них
здійснюється постійно, без поділу на мирний та воєнний час.
Досвід сучасних збройних конфліктів, у тому числі Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, свідчить
також про все більше зростання ролі тактики малих груп у військовій
справі. У таких діях безпосередньо проявляються соціальнопсихологічні механізми групової динаміки. Це вимагає їх урахування
командирами, а також системного застосування ними соціальнопсихологічних технологій управління військовими колективами як у
бойовій обстановці, так і в повсякденній життєдіяльності військ.
Саме з урахуванням зазначених тенденцій, а також враховуючи
прискорену професіоналізацію і технологізацію Збройних Сил України
та приведення усієї їх діяльності до стандартів НАТО, протягом останніх років у навчально-виховний процес впроваджено навчальну
дисципліну "Соціально-психологічні технології управління військовими колективами". Даний посібник покликаний вирішити завдання
забезпечення викладання цієї нової навчальної дисципліни.
Посібник містить необхідний і достатній обсяг теоретичного
матеріалу, у той час як акцент робиться на практичні методи і методики
діагностики, корекції та розвитку соціально-психологічних явищ у
військових колективах.
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Розділ 1
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВИМИ
КОЛЕКТИВАМИ
Справжня управлінська майстерність видається настільки простою і природною
поведінкою, що не схожа на жодне інше
мистецтво.
Володимир Тарасов
1.1. Соціально-психологічні технології управління
військовими колективами як галузь гуманітарних
(людинознавчих) технологій
1.1.1. Технологічний підхід у діяльності людини.
Сутність та особливості гуманітарних (людинознавчих) технологій
Ефективні військові лідери в управлінні військовими колективами
майстерно використовують знання особливостей соціальної психології
малих груп. У сучасних умовах застосування соціально-психологічних
знань у поєднанні з досягненнями інших наук і передових
інформаційно-комунікаційних
технологій,
стає
все
більш
технологізованим. Перевірені практикою наукові дослідження
закордонних і вітчизняних вчених свідчать про все більш активне
застосування технологічних підходів у всіх видах діяльності людини,
зокрема і в управлінні військовими колективами.
Для розуміння сутності технологічних підходів розглянемо
значення терміна "технологія". Цей термін уперше був впроваджений
німецьким вченим Йоганном Бекманом у його праці "Введення в
технологію" (1777) як пояснення "в цілому, методично і точно всі видів
праці з їх наслідками і причинами". Поняття "технологія", яке походить
від грецьких слів "техне" (майстерність) та "логос" (вчення, слово,
знання), з того часу значно розширилось і сьогодні асоціюється не
лише з матеріальним виробництвом.
Порівняймо різноманітні визначення поняття "технологія".
Великий тлумачний словник сучасної української мови" (2005 р.)
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визначає технологію як сукупність способів обробки чи переробки
матеріалів, інформації, виготовлення виробів, проведення різних
виробничих операцій, надання послуг.
Професор Луїс Дейвіс (США) визначив технологію як "поєднання
кваліфікаційних навичок, устаткування, інфраструктури, інструментів і відповідних технічних знань, необхідних для здійснення бажаних
перетворень у матеріалах, інформації чи людях".
Засновник і керівник Талліннської школи менеджменту Володимир
Тарасов визначає технологію як "послідовність старих, знайомих
зразків поведінки, яка дає новий зразок або зразки". Він же вводить
поняття "персонал-технологія" у однойменній книзі (1989), де визначає
її "як такий образ поведінки, дотримуючись якого, ви за допомогою
вербальних зразків, слів, звернених до людей, можете добитися
виготовлення чи отримання будь-якої продукції, реалізувати будь-яку
технологію".
Як ми можемо застосувати ці визначення в діяльності
офіцера як військового керівника і лідера? Яке з них найбільш
підходить для цього і чому? Що в діяльності військового
колективу є "продукцією" і технологією її отримання?
Основними ознаками технології вважаються стандартизація,
уніфікація процесів, можливість їх відтворення відповідно до заданих
умов. Одним із найбільш яскравих прикладів застосування цих
принципів був винахід у середині XV ст. технології друкарства, який
дозволив тиражувати книги та знання. Це також є прикладом того, як
технологічні досягнення у сфері матеріального виробництва впливали
на гуманітарну сферу людської діяльності.
Технологічні підходи і принципи досягнення бажаного результату
здавна намагалися застосувати у роботі з людьми. Перші такі спроби
формування особистості були в процесі її навчання і виховання.
Так, видатний чеський мислитель і педагог Ян Амос Коменський у
праці "Велика дидактика" писав: "Наша мета – довести метод навчання
до такої досконалості, щоб між звичною і вживаною досі формою
навчання і цією новою виявилася така ж різниця, яку ми бачимо між
колишнім способом переписування книг за допомогою пера і
винайденим згодом типографським мистецтвом". Застосовуючи
аналогії з типографською технологією, Коменський порівнював учнів з
папером, засоби навчання – з типографськими шрифтами, особистість
учителя – з типографською фарбою, а шкільну дисципліну та
організацію навчання – з роботою друкарського станка.
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Поміркуйте, чому Ян Амос Коменський застосував саме такі
метафори? Які ознаки технології мають процеси навчання,
виховання, управління?
Розвиток у ХІХ–ХХ століттях гуманітарних наук та їх застосування
"для практичних цілей людського життя" спричинили появу широкого
кола "гуманітарних технологій". Вони з’являлися на перетині різних
сфер гуманітарного знання, свідченням чого є те, що першим термін
"педагогічна технологія" (educational technology) вжив британський
психолог Джеймс Саллі у своєму "Посібнику з психології для вчителів"
(Teacher's Handbook of Psychology, 1886).
У вітчизняній організаційній психології дається визначення
гуманітарних технологій, які також називають людинознавчими.
Гуманітарні (людинознавчі) технології – технології, що пов'язані
безпосередньо з діяльністю людини (груп людей, організацій як
соціальних систем).
Існують різні підходи до класифікації технологій, пов’язаних з
роботою з людьми. Загалом можна виділити такі їх види як:
• управлінські (наприклад, згадана вище персонал-технологія);
• освітні (педагогічні);
• психофізіологічні;
• психологічні;
• соціальні.
Соціально-психологічні технології управління за своєю природою
інтегрують у себе усі зазначені види технологій, як це показано на
схемі (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Місце соціально-психологічних технологій управління в системі
гуманітарних (людинознавчих) технологій

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що у різноманітні
сфери життя людини інтенсивно проникають технології, а отже,
технологічні підходи займають все більше місце в роботі з людьми.
Існують різні погляди на їх сутність і класифікацію, проте в роботі з
військовими колективами особливу важливість для командирів та їх
заступників з морально-психологічного забезпечення мають психологічні та соціальні технології, які ми узагальнено можемо назвати
соціально-психологічними технологіями.
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1.1.2. Сутність і структура соціально-психологічної
технології
Ефективне застосування соціально-психологічних технологій в
управлінні військовим колективом вимагає від офіцера чіткого
розуміння їх сутності і структури.
Аналіз положень військової, соціальної та організаційної психології дозволяє дати таке загальне визначення соціально-психологічних
технологій управління військовими колективами:
Соціально-психологічні технології управління військовими
колективами – це система випробуваних соціально-психологічних
методів, форм і процесів цілеспрямованого впливу на особистість
військовослужбовця та військовий колектив з метою найбільш
ефективної реалізації завдань повсякденної та бойової діяльності.
Для розуміння структури соціально-психологічних технологій
можна взяти за основу погляди сучасних вітчизняних організаційних
психологів (М.В. Войтович, Л.М. Карамушка, В.Г. Панок), які обґрунтували структуру психолого-організаційної технології, що включає
такі основні компоненти:
а) інформаційно-смисловий компонент (аналіз сутності та структури соціально-психологічних явищ, що мають місце у військовому
колективі, чинників, що впливають на його функціонування, знання
досвіду та випробуваних практикою наукових підходів до розв’язання
проблем функціонування та розвитку військових колективів);
б) діагностичний компонент (підбір та використання системи методів і методик для діагностики соціально-психологічних явищ у динаміці їх розвитку у військовому колективі);
в) корекційно-розвивальний компонент (планування, організація
та застосування (проведення) соціально-психологічних, педагогічних,
організаційних та інших заходів впливу для оптимізації розвитку
соціально-психологічних явищ у військовому колективі, підтримання
здорового морально-психологічного стану та соціально-психологічного
клімату з метою ефективного виконання завдань за призначенням).
Інформаційно-смисловий компонент СПТ включає в себе методологічну основу, поняттєвий апарат та часткові теорії, методи і
методики (рис. 1.2).
При цьому центральним елементом понятійного апарату інформаційно-смислового компонента СПТ є соціально-психологічні явища,
тобто ті явища, які виникають у результаті взаємодії суб’єктів
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(індивідів та спільнот). Крім того, використовуються такі базові
поняття соціальної психології, як особистість, соціальна група,
взаємодія, соціальні відносини, спілкування, соціальний вплив, масові
явища, соціальна поведінка, соціалізація, суспільна свідомість, групова
динаміка, соціально-психологічний тип, соціально-психологічна
реальність тощо.

Рис.1.2. Складові інформаційно-смислового компонента СПТ

Прикладами часткових теорій, методів і методик інформаційносмислового компонента соціально-психологічних технологій можуть
бути:
- "теорія групової динаміки";
- "соціометрична теорія";
- "мотиваційна теорія";
- "теорія стилів управління (управлінська решітка)" Роберта Блейка
і Джейн Мутон тощо.
Прикладом застосування соціально-психологічних явищ для
впливу на людину, що перебуває у складі групи людей, є соціальнопсихологічні експерименти Соломона Аша, Філіпа Зімбардо та інших
вчених, зокрема, проведені в Україні та зафіксовані у документальних
фільмах "Я та інші" (Київнаукфільм, 1971 р.) та "Звичайні зомбі" (ТРК
"Україна", 2014 р., рис. 1.3).
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Рис.1.3. Кадри з фільмів "Я та інші" (ліворуч) та "Звичайні зомбі", що
демонструють вплив соціально-психологічних явищ на особистість

Основою діагностичного компонента СПТ є соціальнопсихологічна діагностика як форма практичної діяльності з вивчення
соціально-психологічних явищ як загальними психологічними
методами спостереження, контент-аналізу, опитування, тестування та
експерименту, так і
спеціалізованими соціально-психологічними
методами експертної і групової оцінки особистості, соціометрії тощо.
Основні соціально-психологічні явища, на які спрямовується
вивчення в рамках діагностичного компонента СПТ:
- соціально-психологічна структура особистості;
- соціалізація особистості;
- соціально-психологічна компетентність особистості;
- соціальні відносини і спілкування;
- соціальна напруженість і конфлікти;
- структура і динаміка соціальних груп;
- культура і клімат соціальних організацій;
- стратифікація та психологія великих соціальних спільнот.
Прикладами конкретних методик психологічної діагностики, що
застосовуються для вивчення соціально-психологічних характеристик
колективу є:
- соціометричне опитування (соціально-психологічний тест Якоба
Морено "Соціометрія");
- методика діагностики міжособистісних відносин Тімоті Лірі;
- методика вивчення типу поведінки в конфлікті Кеннета Томаса і
Ральфа Кілмена;
- методика діагностики функціонально-рольових позицій у команді.
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Соціометрія – розроблена австрійсько-американським
i соціальним психологом Якобом Леві Морено (1889–1994)
психологічна теорія суспільства і водночас соціальнопсихологічний тест для оцінки емоційних зв’язків у спільнотах.
У результаті соціометричної процедури складається соціометрична матриця, соціограма та обраховуються соціометричні показники (індивідуальні та групові індекси).
Під час Першої світової війни Морено був медичним службовцем
у таборі біженців поблизу Відня в австрійському містечку
Міттендорф. Спостереження за взаємовідносинами між мешканцями
табору підштовхнуло його до майбутнього створення методів
соціометрії, соціодрами, психодрами, а також до розробки концепцій
групової динаміки та групової психотерапії.
Виробивши свою систему структурного аналізу малих груп,
Морено сформулював і стратегічне завдання соціометрії. Воно, на
його думку, полягає у забезпеченні таких умов, за яких би люди
працювали і жили в оточенні взаємно симпатизуючих людей.

Рис.1.4. Зразок соціограми шкільного класу з книги Я.Л. Морено "Кому
судилося вижити?", виданої 1934 року у Вашингтоні, США.
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Якщо попередні два компоненти СПТ складають рівень розуміння
соціально-психологічних явищ, то третій – корекційно-розвивальний
компонент – є виходом на рівень власне управління соціальнопсихологічними явищами, передбачає практичний корекційнорозвивальний вплив на соціально-психологічні явища у військових
колективах
та
індивідуально-психологічні
якості
окремих
військовослужбовців, а відтак, відіграє вирішальну роль у процесі
управління військовими колективами.
Завданнями корекційно-розвивального компонента СПТ є:
- забезпечення урахування результатів розуміння соціальнопсихологічних явищ в керуючому впливі;
- сприяння саморозвитку колективів, їх лідерів і особового складу;
- корекція розвитку соціально-психологічних явищ та індивідуально-психологічних якостей;
- цілеспрямоване формування бажаних соціально-психологічних
явищ та індивідуально-психологічних якостей.
Командний склад підрозділів, реалізуючи корекційно-розвивальний
компонент СПТ, застосовує усі надані йому повноваження, статутні та
загальні організаційні засоби і заходи впливу, а також психологопедагогічні прийоми, форми і методи впливу на особистість і колектив
у ході індивідуальних та групових бесід, заходів загальної, спеціальної
і цільової психологічної підготовки тощо.
Специфічними корекційно-розвивальними заходами СПТ є:
- психолого-просвітницькі бесіди і лекції (психоедукація);
- інтерактивні техніки, активні форми і методи соціальнопсихологічного навчання (соціально-психологічні тренінги, семінари,
навчально-рольові та ділові ігри, метод "кейсів", групові вправи тощо).
Таким чином, офіцер, який керує військовим колективом, для
отримання бажаного результату, застосовуючи компоненти СПТ, буде
спроможний:
- знати, що собою являють соціально-психологічні явища чи
проблеми, з якими він має справу, оцінювати ймовірність їх вирішення
відповідними методами (інформаційно-смисловий компонент);
- вивчити і знати людей, яких ці явища та проблеми стосуються; їх
морально-психологічний стан, соціально-психологічний клімат у
колективі (діагностичний компонент);
- обрати й уміло застосувати методи, прийоми і засоби, які із
певною ймовірністю приведуть до бажаного результату (корекційнорозвивальний компонент).
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1.1.3. Прикладні соціально-психологічні технології та
їх застосування в управлінні військовими колективами
Розрізняють два види соціально-психологічні технології:
дослідницькі та прикладні. У практиці управління військовими
колективами застосовуються прикладні СПТ.

Рис.1.5. Орієнтовний узагальнений перелік прикладних СПТУВК

Зміст прикладних СПТУВК визначається конкретними практичними завданнями та проблемами, які вирішуються командним складом
у повсякденній роботі з людьми. Орієнтовний узагальнений перелік
таких технологій наведено на схемі (рис. 1.5).
Розглянемо для прикладу можливий зміст однієї з найбільш
важливих і застосовуваних у військовій сфері СПТУВК – технології
командоутворення (англ. – Team-Building), тобто формування, згуртування і розвитку військового колективу як ефективної команди.
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Інформаційно-смисловий компонент СПТ "Командоутворення"
включає психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик
колективу і команди, зокрема:
- аналіз і урахування сучасних соціально-психологічних теорій
функціонування та розвитку малих груп, формування колективів і
команд, особливостей їх застосування у військовій справі;
- усвідомлення бажаних характеристик, критеріїв та показників
формування військових колективів і команд, виходячи із конкретних
практичних завдань та функцій, які на них покладаються;
- визначення наявних тенденцій, проблем та досвіду їх вирішення.
Діагностичний компонент СПТ "Командоутворення" включає
підбір і застосування комплексу діагностичних методик для вивчення
особливостей діяльності колективу (команди), за допомогою яких
здійснюється:
- підбір і розподіл особового складу;
- оцінка адаптації особистості до колективу (команди);
- діагностика функціонально-рольових позицій в команді;
- оцінка психологічної сумісності членів колективу (команди);
- оцінка стилю міжособистісного спілкування та взаємодії;
- оцінка стилю управління та лідерства командного складу;
- соціометрична оцінка групової згуртованості та інших групових
соціометричних показників.
Ці та інші методики будуть опрацьовані у ході практичних занять.
Корекційно-розвивальний компонент СПТ "Командоутворення"
включає систему практичних занять, тренінгів та інших заходів,
спрямованих на формування згуртованого військового колективу
(команди), а саме:
- тренінги формування психологічної готовності військових
лідерів до управління військовими колективами;
- тренінги навичок комунікації, взаємодії та взаємної підтримки
особового складу військового колективу;
- практичні методи психологічної підготовки (психологічні вправи
і тренування, метод аварійних ситуацій, метод стресового впливу);
- навчання методів емоційно-вольової саморегуляції.
У наступних розділах посібника ми розглянемо конкретні методи
командоутворення та інших соціально-психологічних технологій, які
все більш активно застосовуються в управлінні військовими
колективами.
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Завдання і питання для самоконтролю
1. Як узагальнено називають управлінські, психофізіологічні,
освітні, соціальні і психологічні технології (оберіть правильну
відповідь):
1) гуманітарні технології;
4) всі відповіді правильні;
2) політичні технології;
5) відповіді 1 і 3 правильні.
3) людинознавчі технології;
2. Соціально-психологічні технології управління військовими
колективами – це: (впишіть пропущені слова)
система стандартизованих соціально-психологічних ……………,
форм і процесів цілеспрямованого ………….. на особистість військовослужбовця та військовий ………………… з метою найбільш
…………………… реалізації завдань повсякденної та ………………
діяльності.
3. Що з нижчепереліченого НЕ ВХОДИТЬ до структури
соціально-психологічної технології (позначте зайвий пункт):
1) інформаційно-смисловий компонент;
2) індивідуально-психологічний компонент;
3) діагностичний компонент;
4) корекційно-розвивальний компонент.
4. Хто є автором (авторами) соціометричної теорії та методики
соціометричного опитування?
1) Тімоті Лірі;
2) Якоб Леві Морено;
3) Кеннет Томас і Ральф Кілмен;
4) Роберт Блейк і Джейн Мутон.
5. Розкрийте структуру (основні компоненти) соціально-психологічних технологій управління військовими колективами.

17

1.2. Історія розвитку та сучасні підходи до
застосування соціально-психологічних
технологій у військовій справі
Протягом усієї історії розвитку військової справи військові лідери
застосовували знання психології воїна, а в управлінні підрозділами
інтуїтивно враховували соціально-психологічні особливості групи. І
лише в ХХ столітті, зокрема під час Першої світової війни, психологи
США надали цьому процесу рис соціально-психологічної технології.
Прочитайте фрагмент з книги британського військового
капелана Нормана Коупленда "Психологія і солдат".1
Визначте, які елементи соціально-психологічних технологій
застосовувались під час Першої світової війни, і поміркуйте, як вони
застосовуються сьогодні? Які чинники впливають на їх зміст?
Американська військова психологія
Коли Сполучені Штати Америки вступили в 1917 році у Велику
війну2, вони визнали, що війни виграють люди, а не кораблі, танки,
гармати, снаряди, літаки чи бомби. Ця істина протягом довгого часу
перебувала у забутті, проте американці з типовою для них
проникливістю і діловитістю відразу схопились за неї та відповідно
перебудували свою стратегію. Вони зметикували, що війна – це бізнес,
і якщо ви хочете виграти, було б добре вести її відповідно до
випробуваних принципів бізнесу.
Прийти до цього висновку Америці певною мірою допомогла
важливість проблеми, що стояла перед нею. Мільйони американських
громадян погано знали англійську мову. Це були люди, що походили з
тевтонів і семітів, романських і слов’янських народів, азіатів і
афроамериканців. Десятки тисяч мужчин призовного віку, за
європейськими стандартами, були неграмотні. Здавалось, немає такого
спільного знаменника, до якого можна було б звести рішення
настільки складної суспільної проблеми.
Проте уряд вчинив так, як це зробив би будь-який орган,
укомплектований розсудливими людьми. Урядовці проконсультува1

Copeland, Norman. Psychology and the Soldier. The 1st American Edition, The
Military Service Publishing Company, Harrisburg, Pennsylvania, September 1942,
136 p. Переклад з англ. – Грицевич Т.Л. Тут подано перший розділ книги.
2
Автор має на увазі Першу світову війну 1914–1918 рр. – Прим. ред. 1958 р.
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лись у спеціалістів, основним заняттям яких було вирішення подібних
питань. Дана конкретна проблема стосувалась людей. Чи існує галузь
знань, що займається вивченням людей? Так, існує. Це психологія.
Чудово! Тож нехай психологи й знайдуть відповідь.
І психологи знайшли відповідь. Вони розробили тести, за
допомогою яких можна було визначати рівень розумового розвитку
людей, їх здібності та здатність до адаптації. Вони навчили
командування збройних сил відбирати людей для виконання
спеціальних завдань. Психологи відбирали найбільш розвинутих
людей для навчання в офіцерських школах. Вони відсіювали
непридатних. Вони прийшли до висновку, що телепні є перешкодою і
гальмують навчання здібних військовослужбовців, не кажучи вже про
те, що на них марно витрачаються час і гроші. Вони комплектували
навчальні групи військовослужбовцями з однаковим рівнем
розумового розвитку, щоб більш здібні швидше оволодівали
військовими знаннями. Для визначення рівня розумового розвитку і
здібностей неграмотних і тих, хто не знав англійської мови, були
використані досить хитромудрі прийоми.
Але психологи не задовольнялись усім цим. Вони бачили, що
людей можна вести за собою лише у тому випадку, якщо вони хочуть
за кимось іти. Якщо ж вони цього не хочуть, їх можна тільки
підганяти. Лідерство набагато більш економічне й ефективне, ніж
підганяння3. Психологи звернули увагу на цю додаткову проблему, і
вирішили попрямувати слідом за рекрутами у табори і казарми. Вони
відкопали аксіому Наполеона: "Моральна сила відноситься до
фізичної, як три до одного". Цей давній вислів має особливу
привабливість для такого народу, як американці. Хіба ж немає
супермаркетів, тижневий оборот яких перевищує місячний оборот їх
конкурентів? Хіба немає торгівців, які продають за місяць більше, ніж
їх суперники протягом року? Безперечно, є. У такому випадку одна
дивізія з високим моральним духом особового складу може цілком
може битися з силою щонайменше трьох дивізій. Це дешевше і,
звичайно, набагато ефективніше.
"Моральний дух – рушійна сила, що скеровує вістря списа, надає
ефективності озброєнню, бойовій підготовці та фінансовим витратам"4.
Коупленд на противагу лідерству (leadership) використовує і виділяє тут
вигаданий ним термін "drivership", від англ. "drive" у значенні "підганяти".
4
Фраза з таємного меморандуму Едварда Л. Мансона щодо організації відділення морального духу (Morale Section) від 02.03.1918 р.
3
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Так сказав американець. Англієць чи німець забули б згадати про
фінансові витрати. Психологи cхилили військове керівництво до
експериментування. Події в Америці розвиваються стрімко. В травні
1917 року, через місяць після вступу Сполучених Штатів у війну,
відділ військової психології5 подав начальнику табору Грінліф, ФортОглторп, ґрунтовну програму, що отримала схвалення. Був
призначений офіцер табору з питань морального стану, якому
належало "формувати здоровий психологічний настрій стосовно
служби і зробити її початковий етап якомога більш приємним і
корисним"6.
З відділу військової психології в табір Грінліф прибула спеціально
виділена група у складі тридцяти п’яти осіб, яка повинна була
займатися виключно питаннями морального духу7. Перед входом у
табір спорудили величезний навіс. Представники цієї спеціальної
групи8 зустрічали всі поїзди, здоровались за руку з кожним рекрутом і
запрошували його в табір. Незалежно від часу доби, в який прибували
новобранці, вони приймали ванну й їли першокласну їжу. Це був
надійний метод психологічного впливу, оскільки прийнята ванна і
чиста білизна навіювали солдатам думку, що з минулим життям
покінчено, а першокласна їжа переконувала, що нове життя обіцяє
багато приємного. Сержант з моральних питань навчав рекрутів
правильно застеляти ліжко і знайомив їх з розташуванням табору. На
цій стадії всі вказівки давались у дусі дружніх порад.
Ранком першого дня усіх прибулих у табір рекрутів відводили в так
званий інформаційний намет, який був центром роботи зі зміцнення
морального духу. Тут їм вручали картки з таким текстом:
"Тепер ти – солдат Сполучених Штатів; солдат, відібраний твоєю
країною для боротьби за свободу світу. Крокуй, як солдат. Думай, як
солдат. Дій, як солдат. Будь солдатом. Це нелегко робити спочатку, і
можуть бути речі, яких ти не розумієш. Не переймайся. Всі хороші
солдати навчилися робити ті ж речі, яких навчаєшся ти. Пам’ятай, що
ти йдеш за прапором, який ніколи не вів у несправедливу війну.
5

The Division of Psychology, Office of Surgeon General.
Hall S. Morale. The Supreme Standard of Life and Conduct. D. Appleton & Co.
Publishers, New York, 1920. – p.180.
7
Досвід діяльності цієї групи був використаний у період Другої світової війни
спеціальною службою при розробці нею програми бойової підготовки військ.
(Прим. авт.)
8
"morale staff" – персонал морального духу
6
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Пам’ятай, що американська армія ніколи ще не зазнавала поразок.
Роби свою частину справи, і цього ніколи не станеться. Тримай голову
високо піднятою, очі – відкритими, й усміхайся".
На звороті картки були написані прізвище солдата, рота, адреса
табору, так що це повинно було водночас ідентифікувати солдата і
надихати його.
З солдатами бесідували про дисципліну, порядок в таборі, ігри,
книги, хвороби, відвідини лікаря, листування з домом,
обмундирування й харчування. Рекрути вивчали бадьору стройову
пісню, а потім знайомились з капеланом.
На завершення їм роздавали чистий папір, ручки, пера, чорнила, і
всі писали листи додому. В кожний конверт вкладався також лист,
підписаний командиром батальйону:
"Такий-то благополучно прибув у наш табір. Він залишатиметься
тут протягом певного часу, звикаючи до армійського життя і
навчаючись тим першочерговим простим речам, які повинні знати
наші солдати. Армія забезпечує його одягом, доброю їжею,
комфортним житлом та медичною допомогою. Але бажаною є й інша
допомога – з Вашого боку. Надавайте йому підтримку своєю
впевненістю і підбадьоренням. Пишіть йому часто. Отримання листа є
великою подією у житті солдата, а відсутність листів – це справжнє
розчарування. Якщо вдома стаються приємні події, пишіть йому про
них. Якщо ви пишаєтесь своїм солдатом – скажіть йому це. Дайте йому
знати, що Ви є його підтримкою. Не переживайте, якщо Ваші перші
листи до нього затримаються; часом так трапляється. Продовжуйте
писати, як і раніше, і Ви побачите, що він отримає все, що Ви
написали, навіть якщо це займе певний час. Пам’ятайте завжди, що Ви
також є частиною американської армії, Ви – армія підбадьорювання й
ентузіазму. Пишіть листи, наповнені цими почуттями, і Ви
допоможете нам допомагати йому. Його адреса …".
Безперечно, знайдуться люди, які засудять таку форму звернення,
зауваживши: "Це ж не по-англійськи". Ці твердолобі готові швидше
програти війну, лишень би все було по-англійськи, ніж виграти її
іноземними методами. Лист командира батальйону був майстерним
психологічним прийомом. Якби такі листи посилались з кожного
табору, вони допомогли б кожний дім нашої країни об’єднати з
армією, і не неодмінно вплинуло б на моральний дух всієї нації.
Цінність цих листів була підтверджена тим фактом, що командир
батальйону отримував велику кількість листів у відповідь. Вони, ці
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американці, недурні люди. "Моральний дух – найважливіша рушійна
сила!" Швидкість цієї рушійної сили можна істотно збільшити, якщо
будуть відомі фактори, що забезпечують початковий поштовх; і тоді
наступний удар буде ще більш руйнівним.
Зайве говорити, що особлива увага зверталась на підбір персоналу
морального духу, і тип сержанта-крикуна був рішуче відкинутий.
Тільки люди з бездоганним характером і чудовими особистими
якостями, від природи наділені привабливістю, допускались до цієї в
надзвичайно важливої роботи. Сержант милосердя9 в кожній роті
відповідав за отримання особовим складом медичної допомоги. Він же
давав поради з найрізноманітніших питань: про поштову
кореспонденцію, ігри і т. д. Стосовно розваг солдатів заохочували
проявляти таланти в самодіяльних концертах, боксі, боротьбі,
хоровому співі, розповідях про війну. Навіть у Франції кожна дивізія
мала спеціальну організацію, що займалася питаннями морального
духу. Відмінний бойовий дух американської армії, проявлений під час
бойових дій, отримав визнання з доку як союзників, так і противника. І
в цьому велика заслуга американської науки.
У 1920 році всесвітньо відомий психолог доктор Стенлі Холл писав:
"Цивілізований світ все більше й більше відчуває потребу виховання
морального духу, і з цією метою було винайдено багато різноманітних
підходів. Проте й досі багато хто, як і Сократ, сумніваються у
можливості навчити чеснот. Але жоден, хто ознайомився з програмою
табору Грінліф, не заперечуватиме, що можна впроваджувати
моральний дух, який є явищем вищого порядку. Якби всі ідеали цього
табору були реалізовані - що безперечно сталось би, якби війна
протривала довше, а його програми були розроблені більш детально, світ отримав би предметний урок найвищої цінності"10.
Норман Коупленд (1900–1995) – британський військовий
капелан, автор популярної книги "Психологія і солдат", яку
він написав у 1941–1942 рр. під час служби старшим
капеланом Військового наукового коледжу (Military College of
Science), який готував офіцерів-артилеристів. Відіграв важливу роль
у впровадженні психологічного тестування в британській армії під
час Другої світової війни.

i

В оригіналі англ. "Sick sergeant".
Hall S. Morale. The Supreme Standard of Life and Conduct. D. Appleton & Co.
Publishers, New York, 1920. – P.185.
9

10
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Розділ 2
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО
СПІЛКУВАННЯ І СЛУЖБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Для того, щоб розвивати свою особистість і впливати на інших людей,
необхідно говорити вільно та переконливо.
Люди йтимуть за тим, хто вміє говорити. Вони не підуть за тим, хто німий.
Норман Коупленд
2.1. Міжособистісне спілкування та взаємодія, їх
особливості у військових колективах
Соціально-психологічні технології спираються, передусім, на
закономірності людської поведінки та діяльності, пов’язані зі
спілкуванням і взаємодією. Здійснюючи управління військовим
колективом, військові керівники-лідери також впливають на окремих
військовослужбовців та увесь колектив, використовуючи різноманітні
засоби і прийоми спілкування та взаємодії.
При цьому кожен військовослужбовець у колективі виступає як
об’єктом, так і суб’єктом соціально-психологічного впливу, значну
частину службового часу перебуваючи у спілкуванні та взаємодії з
іншими військовослужбовцями. Як свідчить практика, успіхи і
проблеми у військовому колективі тісно пов’язані з якістю і характером
спілкування та взаємодії між його членами.
Кембриджський підручник з особистих стосунків 2006 р. –
i одне з найбільш авторитетних світових видань у цій галузі –
відкривається описом результатів "класичної серії досліджень", проведених американськими дослідниками Рідом Ларсоном,
Михаєм Чиксентмихайї та Рональдом Грефом у 1982 році. Майже
200 людей різного віку періодично звітували про свої дії "від підйому
до відбою". Виявилось, що в середньому близько 70% свого часу в
період неспання дорослі люди проводять у спілкуванні та взаємодії з
іншими людьми.
Джерело: The Cambridge Handbook of Personal Relationships (2006), p.3.
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2.1.1. Спілкування і взаємодія як соціально-психологічні явища
Спілкування і взаємодія є важливими тісно взаємопов’язаними
соціально-психологічними явищами, які не тільки пронизують увесь
процес виконання службових завдань повсякденної і бойової
діяльності у військовому колективі, але й часто мають вирішальне
значення для його ефективності.
Соціальні психологи розглядають міжособистісне спілкування як
процес інформаційної і предметної взаємодії між людьми, в якому
формуються і реалізуються їхні (людей) міжособистісні стосунки.
Для того, щоб ефективно застосовувати засоби міжособистісного
спілкування в управлінні військовими колективами, важливо чітко
розуміти і розрізняти комунікативну, перцептивну та інтерактивну
сторони спілкування.
Комунікативна сторона спілкування (чи комунікація у вузькому
сенсі цього слова) полягає у взаємному обміні інформацією між тими,
хто спілкується, тобто у передачі та прийомі знань, ідей, думок тощо.
У сучасних умовах зростає значення комунікації у Збройних Силах
України.
Одним із напрямів інформаційно-пропагандистського забезпечення
як складової морально-психологічного забезпечення підготовки та
застосування військ визначена внутрішньо-комунікаційна робота.
Ця робота здійснюється на підставі Стратегії комунікацій Збройних
Сил України, затвердженої Міністром оборони України 30.09.2015 р., а
також Програми налагодження внутрішніх комунікацій у Збройних Силах
України, затвердженої Наказом Міністра оборони України від 03.12.2015 р.
№472.
На підставі даної Програми організовано діяльність високомобільних
груп внутрішніх комунікацій у військових частинах і підрозділах як під час
виконання завдань за призначенням, так під час підготовки і відновлення
боєздатності в навчальних центрах і місцях постійної дислокації.
Завдання налагодження комунікаційного процесу покладається на
групу інформаційно-психологічної підтримки "Альфа", до якої входять
інспектор, ідеолог, військовий капелан і військовий психолог. До групи
"Бета" входять інспектори і концертні бригади, які забезпечують
культурологічні потреби військовослужбовців. Група "Гама" сформована з
інструкторів бойової підготовки, які організовують заняття із питань
коригування вогню, вогневої та фізичної підготовки, тактичної медицини
прямо у місцях дислокації підрозділів. А штабна група "Омега" координує
всю діяльність та забезпечує логістику і зв’язок з особовим складом.
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Перцептивна (соціально-перцептивна) сторона спілкування –
це процес сприймання, пізнання і розуміння людьми один одного з
наступним встановленням на цій основі певних міжособистісних
відносин. Основними механізмами соціальної перцепції
є
ідентифікація (спосіб розуміння іншої особи через усвідомлене або
безсвідоме уподібнення її самому собі) та стереотипізація
(класифікація форм поведінки й інтерпретація їх причин через
віднесення до вже відомих явищ – соціальних стереотипів).
Інтерактивна сторона спілкування (від слова "інтеракція" –
взаємодія) полягає в обміні діями, тобто організації міжособистісної
взаємодії, що дозволяє тим, хто спілкується, реалізувати деяку спільну
для них діяльність та здійснювати соціальний вплив.
Соціальний (міжособистісний) вплив – це процес взаємодії
людей, в якому поведінка однієї людини (групи людей) має метою або
наслідком зміну поведінки, почуттів чи думок іншої людини (групи
людей) з приводу певного явища, об’єкта, події.
Соціальні впливи (СВ) можуть класифікуватися за чотирма
напрямами: вплив однієї людини на іншу, вплив багатьох людей на
одного індивіда, вплив однієї людини на багатьох та вплив багатьох на
багатьох. Схематично це можна показати так:

Здатність впливати на інших людей є однією з ключових якостей у
різних сферах діяльності. Відповідно, вплив за своїм змістом може
бути педагогічним, управлінським, ідеологічним та ін. Оскільки у всіх
випадках йдеться про вплив на психіку людини, у будь-якому впливі
проявляються соціально-психологічні закономірності, дослідженню
яких присвячено багато наукових праць і часткових теорій. Нижче
подаємо їх огляд за посібником Н.М. Ануфрієвої, Т.М. Зелинської й
О.Л. Туриніної "Соціальна психологія".
Роберт Чалдині та його "Психологія впливу"
Однією з найбільш популярних на сьогодні є теорія психологічного
впливу американського соціального психолога Роберта Чалдині, яку він
виклав у кількох книгах, що стали світовими бестселерами. Зокрема, у
книзі "Психологія впливу" Чалдині описав феномени маніпулятивного
(прихованого) впливу, які він назвав "дверима в лоб" і "нога у дверях".
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Суть феномена "дверима в лоб" полягає у тому, що після прохання
про велику послугу, на яке об’єкт маніпуляції не погоджується,
маніпулятор звертається з менш значним проханням, і половина з тих,
до кого зверталися, погоджувалися виконати це друге прохання.
Іншими словами, опитувані відчули обов'язок відповісти на прохання
після того, як маніпулятор сам пішов на поступки.
Феномен "нога у дверях", навпаки, будується на тому, що людина,
яка йде спочатку на незначні поступки, згодом з більшою ймовірністю
погодиться і на більш значну послугу.
Теорія взаємозалежності за Г. Келлі і Дж. Тібо
На думку американських соціальних психологів Гарольда Келлі і
Джона Тібо, будь-яка взаємодія між двома людьми будується на основі
відносин обміну за принципом "віддати та отримати". Часто,
особливо якщо йдеться про стосунки між близькими друзями,
родичами або бойовими побратимами, такий обмін стосується
нематеріальних речей, таких як відданість і симпатія. При цьому, якщо
один із партнерів щось дає і при цьому нічого не отримує натомість, –
такі відносини рано чи пізно припиняться.
Доказом адекватності цієї теорії є функціонування у багатьох
аспектах соціальної поведінки принципу реципрокності (взаємності).
Цей принцип реалізується в поведінковому аспекті у вигляді
"позитивної взаємності", тобто відплати добром за добро, та
"негативної взаємності" – відплати злом за зло.
Багато соціально-психологічних досліджень було присвячено
вивченню групових ефектів соціального впливу, зокрема, ефекту
очевидця, соціальної фасилітації, соціальної інгібіції, конформності та
підпорядкування.
Ефект очевидця. Суть цього ефекту полягає в тому, що чим більша
кількість людей спостерігає, як хтось потрапив у біду, тим менша
ймовірність того, що хоч одна людина йому допоможе. Це
відбувається через загальну непевність, почасти через 0ю
відповідальності. Іншими словами, люди нерідко просто не розуміють,
що комусь потрібна їхня допомога, або вони не починають діяти, бо
певні, що це обов'язково зробить хтось інший.
Припустімо, що ситуація характеризується достатньою визначеністю, і дифузія відповідальності неможлива. Чи допоможуть в такому
разі сторонній людині, яка потрапила в біду? Все залежить від того, як
людина оцінить фізичні чи психологічні "витрати", на які доведеться
піти потенційному помічнику, а також як він визначить вигоди свого
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вчинку. Чим більші ці витрати, тим менш імовірно, що допомогу
нададуть. Встановлено, що люди, які зазвичай стають на захист
жертви, набагато вищі за тих, хто не втручається в таку ситуацію, і
майже завжди це чоловіки.
В окремих випадках вигода від надання допомоги пов'язана із
сексуальною привабливістю. Наприклад, машини частіше зупиняються, щоб допомогти жінці-водію, а водієм машини, що зупиняється,
є зазвичай самотній чоловік.
Люди можуть бути розважливими і байдужими, але так само вони
здатні на справжній альтруїзм. Вони працюють волонтерами,
допомагають жертвам автомобільних аварій, віддають свою кров,
рятують незнайомих дітей. Чому люди так чинять? Більшість
відповідає, що такі вчинки роблять їх кращими, що це їхній обов'язок.
Очевидно, що не всі міжособистісні стосунки будуються за принципом
соціального обміну і взаємності.
Окремі вчені дотримуються думки, що існують некеровані правилами обміну соціальні стосунки. Вони існують між романтичними
партнерами або близькими родичами, де ідентичності людей переплетені таким чином, що успіхи і втрати іншої людини сприймаються
як власні. Також часто такі відносини характерні для "бойового
побратимства", коли поняття "ми" стає неподільним цілим, і безпека
іншої людини сприймається як власна.
Вплив багатьох людей на одну людину характеризується ефектами
соціальної фасилітації чи інгібіції, конформності, підпорядкування.
Соціальна фасилітація – підвищення швидкості або продуктивності діяльності індивіда внаслідок уявної або реальної присутності
іншої людини або групи людей. Виникнення цього феномена залежить
від характеру завдань, що виконуються. Присутність спостерігача
позитивно впливає на кількісні характеристики діяльності і негативно – на якісні, відповідно підвищуючи результативність простих видів
діяльності та утруднюючи розв’язання складних завдань.
Однак, коли оточення робить те саме, що й ти, тобі вдається краще
вирішувати складні завдання.
Інколи оточення не допомагає, а, навпаки, пригнічує особистість,
стає на заваді успішному розв’язанню завдань. Це явище отримало
назву соціальної інгібіції.
З’ясовано, що присутність інших людей підвищує ефективність у
тому випадку, коли діяльність сама по собі не викликає труднощів
(наприклад, студент добре вивчив матеріал). Якщо студент погано
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підготувався, то студентська група на заняттях заважатиме йому
відповідати, що і є проявом соціальної інгібіції.
Інша форма соціального впливу – конформність, яка проявляється
в тому, що люди можуть погоджуватися з думкою групи навіть тоді,
коли вона цілеспрямовано діє неправильно. Одна із причин
конформності – інформаційна: можемо думати, що в групи є інформація, якою ми не володіємо. Друга причина – мотиваційного характеру:
погоджуємося, тому що хочемо, щоб нас любили, приймали. Поява в
групі незгодної меншості значно зменшує ймовірність конформної
поведінки решти.
Ще одна форма соціального впливу – підпорядкування, коли
людину примушують робити те, що наказують усупереч її сумлінню.
Найбільш яскраво цей ефект проявився у відомому експерименті,
проведеному американським психологом Стенлі Мілгремом.
Сліпе підкорення, згідно зі Стенлі Мілгремом, залежить від
ситуації, особливо від психологічної дистанції між діями людини і
результатами цих дій. При збільшенні цієї дистанції, зокрема при
зменшенні почуття відповідальності, при дегуманізації, тенденція до
підкорення зростає. Так, когнітивна реінтеграція (намагатися забути
про те, що жертва – людина, яка страждає), завдяки якій людина вже не
відчуває себе відповідальною за свої дії, досягається за рахунок
поступового посилення агресії, поступового підкорення авторитету,
коли кожен наступний крок трохи більший за попередній. Ситуація,
яку змоделював С. Мілгрем в експерименті, призвела до того, що дві
третини людей, які у неї потрапили, погодилися завдати болю і шкоди
іншій людині. Ставши на шлях сліпого підкорення й агресії, вони вже
не змогли з нього зійти.
Перед початком експерименту С. Мілгрем вивчив думки експертів
(40 психіатрів), які стверджували, що опитувані чинитимуть значний
опір, щоб експеримент не завершився. У цій ситуації вчений перевірив
атрибуцію (пояснення, в якому наводиться конкретна прикмета чи
певна характеристика людини відповідно до власних мотивів,
установок) опитуваних. На жаль, їхні припущення були далекими від
істини і становили приклад фундаментальної помилки атрибуції –
переконання в тому, що вчинки людей значною мірою детерміновані їх
особистісними особливостями і набагато менше залежать від ситуації,
в яку вони потрапили.
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Експеримент Мілґрема – серія класичних соціально-психологічних
експериментів, названих так на честь психолога Єльського
університету (США) Стенлі Мілґрема, який провів їх з метою
вивчення готовності людей підкорятись керівництву і виконувати накази,
навіть якщо їхня совість протестує. Мілґрем вперше описав свої
дослідження в 1963 році у статті, опублікованій в науковому виданні
Journal of Abnormal and Social Psychology.
Експеримент почався в липні 1961 року, через три місяці після початку
процесу над нацистським військовим злочинцем Адольфом Ейхманом в
Єрусалимі. Мілґрем задумав експеримент, щоб дати відповідь на питання:
"Чи міг Ейхман і мільйони його спільників по Голокосту просто виконувати
накази? Чи можемо ми їх всіх називати спільниками?".
В експерименті брали участь три людини: експериментатор, піддослідний (доброволець) і актор, який вдає іншого піддослідного. Ці три людини
виконували три різні ролі: Експериментатор (авторитетна роль), Вчитель
(має підкорятися наказам Експериментатора) та Учень (одержує стимули
від Вчителя).
Піддослідні вважали, що за кожну неправильну відповідь Учень отримує
справжні удари струмом. Насправді жодних електричних ударів не було.
Після розведення піддослідного і актора по різних кімнатах актор вмикав
магнітофон, під'єднаний до електрошокового генератора, який відтворював попередньо записані звуки для кожного рівня шоку. Після низки
збільшень напруги Учень починав барабанити в стіну, яка відділяла його від
Вчителя (піддослідного). Після декількох серій таких ударів об стіну і скарг
на сердечну хворобу Учень припиняв відповідати на запитання.
На даному етапі багато людей заявляли про своє бажання припинити
експеримент і перевірити стан Учня. Деякі піддослідні зупинялися на рівні
135 вольт і починали сумніватися в меті експерименту. Більшість же
продовжували карати Учня за помилки, переконані, що вони не будуть
нести відповідальності. Якщо у якийсь момент піддослідний висловлював
бажання зупинити експеримент, Експериментатор відповідав по черзі однією з наступних фраз (саме в такій послідовності):
– Будь ласка, продовжуйте.
– Для експерименту необхідно, щоб ви продовжували.
– Абсолютно необхідно, щоб ви продовжували.
– У вас немає іншого вибору, ви повинні продовжувати.
Якщо піддослідний хотів зупинитися навіть після четвертої фрази,
експеримент припинявся. В іншому випадку експеримент припинявся, коли
піддослідний давав максимальне (450 вольт) покарання Учню тричі поспіль.
За результатами експерименту, 26 досліджуваних із 40 (65%) замість
того, щоб змилосердитися над жертвою, продовжували збільшувати напругу до 450 вольт, поки Експериментатор не віддавав розпорядження закінчити експеримент.

i
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Вплив однієї людини на багатьох найяскравіше проявляється в
лідерстві. Успішність лідерства залежить як від специфічних
особливостей лідера, так і від ситуації. Лідери, як правило,
відрізняються вищим інтелектом, вони більш чуйні, але і більш
домінантні. Важливо, щоб і ситуація була сприятливою, в якій лідер
володіє достатніми владними повноваженнями, а завдання, що
потребують розв’язання, в цілому зрозумілі, і члени групи ладнають
між собою та з лідером. У цьому випадку дві передумови – і ситуація, і
особистісні характеристики – детермінують успішність лідерства.
Але є ще одна особливість: лідер в одній групі не обов'язково стане
таким, яким він був в іншій. Це відбувається в тому випадку, коли дві
групи мають різні цілі або різний рівень розвитку.
Отже, особистість і ситуація відіграють однакову роль при впливі
однієї людини на багатьох, причому вони завжди взаємодіють.
Певні риси особистості можуть бути релевантними (відповідними)
в одній ситуації і зовсім нерелевантними – в іншій. Блискучі ораторські
здібності і сила волі Вінстона Черчілля зробили його незаперечним
лідером Британії під час Другої світової війни. Але у повоєнні роки,
коли більшість британців прагнули миру будь-якою ціною, ці якості
зробили його непопулярним навіть серед його однопартійців.
Н.М. Ануфрієва з колегами вважають, що вплив багатьох людей на
багатьох одночасно ("четвертий напрямок інтеракції") найкраще
ілюструє поведінка натовпу. За своєю суттю ця поведінка переважно
ірраціональна і побудована за механізмом деіндивідуалізації – людина
у натовпі втрачає уявлення про себе як про окрему особистість.
Імовірність появи такого стану більша у випадку, коли натовп
анонімний і збудження значне. Деіндивідуалізація вивільняє імпульси,
що гальмувалися, і людина діє так, як ніколи не чинила б у звичному
стані. Це яскраво проявляється під час багатотисячних акцій протесту,
таких як події Революції Гідності в Україні, коли у масових зіткненнях
люди (нерідко додатково "анонімізовані" масками чи "балаклавами")
демонстрували екстремальні зразки поведінки, від героїчної
самопожертви з одного боку до агресивної жорстокості – з іншого.
Наведіть приклади, як соціальні ефекти впливають на військовослужбовців у звичайних та екстремальних (бойових)
умовах військової служби?
Які соціально-психологічні чинники впливають на поведінку особового
складу в бойових умовах? Які з них і за яких умов можуть спричинити прояви героїзму, а які – паніку?
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2.1.2. Комунікація в міжособистісних відносинах
Комунікативний вплив як результат обміну інформацією можливий лише тоді, коли людина, яка передає інформацію (комунікатор), і
людина, яка приймає її (реципієнт), мають єдину або подібну систему
кодифікації й декодифікації інформаційних сигналів (знаків).
Залежно від особливостей використовуваних знакових систем
розрізняють два види комунікації: вербальну і невербальну.
Вербальна комунікація
Комунікативна взаємодія людей відбувається переважно у вербальній (тобто словесній, від лат. verbum – "слово") формі – у процесі
мовного спілкування.
У процесі спілкування мовлення виконує передусім інформативну
функцію. Доктор психологічних наук професор Ю.Л. Трофімов виділяє
інформацію інструментальну, що стосується безпосередньо засобів
розв'язання певного завдання, та експресивну, що стосується оцінок,
самооцінок, емоційних зв'язків між членами групи (тобто цей вид
інформації має соціально-емоційний характер).
Якщо інструментальна інформація більше пов'язана з регуляцією
самої діяльності, то за допомогою експресивної інформації активно
регулюються відносини між членами групи. Між цими двома видами
інформації важко провести чітке розмежування, йдеться, скоріше, про
переважання того чи іншого з цих видів у конкретних ситуаціях
діяльності та взаємодії.
Проте, мовлення також є засобом емоційного впливу, який
стимулює або гальмує дії певного члена групи. Емоційно-позитивний
вплив (заохочення, схвалення) та емоційно-негативний вплив
(покарання, несхвалення) регулюють спільні дії партнерів. Це сприяє
кращому розумінню ситуативних цілей, що поліпшує ефективність
групової діяльності. Застосування комунікативних категорій
"схвалення" та "несхвалення" є емоційною основою будь-якої
координації спільної діяльності.
Акт вербальної комунікації – це діалог, що складається з промовляння та слухання. Вміння промовляти є давнім предметом дослідження. Існує спеціальна наука – риторика, викладається спеціальна
дисципліна – ораторське мистецтво. Але в сучасній літературі з питань
спілкування все більше уваги приділяється вмінню слухати. Результати
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досліджень показують, що достатніми навичками вміння слухати
володіє небагато людей. У психології ця проблема набула актуальності
разом з розвитком її гуманістичного напряму та клієнт-центрованої
психотерапії, що була розроблена американським психологом Карлом
Роджерсом. Учень Роджерса і автор популярної книги "Я вас слухаю"
Іствуд Атватер дослідив, що труднощі слухання пов’язані переважно з
нашою зайнятістю власним мовленням. Розглядаючи слухання як
активний процес, що вимагає уваги, представники гуманістичної
психології розробили концепції активного слухання, підвидами якого є
емпатійне та рефлексивне слухання. В основі усіх цих видів слухання
лежить розуміння комунікації як цілісного процесу, в ході якого
учасники спілкування повинні активно сприймати та аналізувати як
вербальні, так і невербальні сигнали співрозмовника.
Невербальна комунікація
Під невербальною комунікацією розуміють спілкування між
людьми шляхом обміну безсловесними сигналами (знаками).
Виділяють п’ять основних знакових систем невербальної комунікації з
відповідними їм засобами передачі інформаційних сигналів (знаків):
Оптико-кінестетична (кінесика):
• жести;
• міміка;
• пантоміміка;
• контакт очей.
Акустична:
• паралінгвістика – якість голосу, його діапазон, тональність;
• екстралінгвістика – паузи, темп, покахикування, плач, сміх.
Тактико-кінестетична (тахесика):
• дотики;
• рукостискання;
• поцілунки.
Ольфакторна:
• запах тіла;
• запах косметики.
Просторово-часова (проксеміка):
• відстань між суб’єктами;
• тривалість комунікації.
Багато практичних спостережень і порад щодо розуміння
невербальних сигналів подано у книзі австралійського психолога
Алана Піза "Мова тіла", а також у інших джерелах. Ось деякі з них:
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Коротка характеристика жестів людини, що найчастіше
використовуються в процесі спілкування
Значення жестів

Коротка характеристика окремих жестів
Прикладання руки до грудей, періодичне
Прихильність
доторкання до співрозмовника тощо
З’єднання пальців руки в купол;
Впевненість
розхитування на стільці тощо
Погладжування підборіддя;
Оцінювання витягування вказівного пальця вздовж щоки;
походжання вперед і назад по приміщенню тощо
Невпевненість і Переплітання пальців рук; пощипування долонь;
нервозність
постукування по столу пальцями тощо
Руки зведені за спину, причому долоня однієї руки
стискає другу;
Самоконтроль
руки розташовані на підлокітниках крісла, а долоні
міцно стискають підлокітники тощо
Потирання долонь;
Очікування
повільне витирання долонь об носову хусточку або
іншу тканину тощо
Схрещення рук на грудях;
Заперечення і
відхилення корпусу тіла назад;
сумнів
торкання пальцем кінчика носа тощо

Трактування невербальної поведінки
(за Дж. Міллером та К.Боргеном,
інтерпретація С.В. Петрова та Є.М. Холопової)
Опис поведінки
Трактування
Руки схрещені на грудях
Захисна позиція
Легке постукування по столу Нетерпіння
Молитовно складені долоні, Почуття зверхності,
пальці злегка розставлені
вважає себе хитрішим за інших
Потирання очей
Недовіра
Співрозмовник гризе нігті Невпевненість, страх
Легкий нахил голови
Спокій, задоволення
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Схема окорухових сигналів для правшів
(за теоретиками NLP, інтерпретація С.В. Петрова, Є.М. Холопової)

2вз
3вз

1вк

6аз

5вс

4ак

9взк

7кв
8кв

– Зона візуального конструювання (раніше не бачені образи).
– Зона візуального згадування (те, що бачив раніше).
– Зона аудіального конструювання.
– Візуальна – синтез спогадів і конструювання
(спостереження за пульсацією зіниць, зміна міміки).
6аз – Зона аудіального згадування.
7кв, 8кв – Зона кінестетичних відчуттів (емоційно-тілесних).
9взк – Зона внутрішнього знакового контролю ("проговорювання"
про себе).
1вк
2вз, 3вз
4ак
5вс

Завдання і питання для самоконтролю
1. Дайте визначення міжособистісного спілкування.
2. Назвіть основні компоненти, які складають структуру спілкування:
1) авторитарний, демократичний, суперечливий і комбінований
стилі;
2) комунікативна, інтерактивна і перцептивна сторони;
3) ідентифікація і стереотипізація;
4) вербальна і невербальна комунікація.
3. Охарактеризуйте феномен нормативного впливу меншості на
прикладі військового колективу.
4. Розкрийте сутність соціальних лінощів та деіндивідуалізації як
ефектів групового впливу, їх прояви у військовій сфері.
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2.2. Комунікативні якості особистості та методи їх
вивчення

2.2.1. Ознайомлення з методиками психодіагностичного
вивчення комунікативних якостей особистості
Міжособистісне спілкування є дуже гнучким процесом, у якому
людина проявляє широке коло особистісних якостей. Тож існує безліч
методик, якими ці якості можна вивчати. Проте тут ми розглянемо дві
методики, які рекомендовано застосовувати для діагностики
міжособистісних відносин та компетентності у спілкуванні у
військових колективах11, а саме:
• Властивості характеру – опитувальник самооцінки Т. Лірі
• Оцінка комунікативних і організаторських схильностей (КОС)
Методика "Властивості характеру – опитувальник самооцінки
Т. Лірі"
Під такою назвою нині в ЗСУ застосовується методика, яку
розробив американський психолог Тімоті Лірі 1954 року під назвою
"The Interpersonal Diagnosis of Personality" для дослідження уявлень
суб’єкта про себе та ідеальне "Я", і вивчення взаємин у малих групах.
За допомогою цієї методики визначають переважний тип ставлення
до людей, виражений шляхом самооцінки та взаємного оцінювання.
При дослідженні міжособистісних відносин і соціальних установок
психологи найчастіше виділяють два чинники: "домінування –
підкорення" та "дружелюбність – агресивність". Саме ці чинники
британський психолог Майкл Арджайл назвав у числі головних
компонентів при аналізі стилю міжособистісної поведінки, які
визначають загальне враження про людину в процесах міжособистісного сприйняття. Вони також можуть бути співвіднесені з двома із
трьох головних осей семантичного диференціала американського
Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. та ін. Збірник методик для
діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби
за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний
посібник. – Київ: НДЦ ГПЗСУ, 2011. – С. 162–190.
11
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психолога Чарльза Осгуда – оцінкою та силою.
У багаторічному дослідженні, що проводилося американськими
психологами під керівництвом Роберта Ф. Бейлза, поведінка члена
групи оцінювалася за двома змінними. Їх аналіз здійснювався в
тривимірному просторі, утвореному осями "домінування – покора",
"дружелюбність – агресивність" та "емоційність – аналітичність".
Для представлення основних соціальних орієнтацій Т. Лірі розробив умовну схему у вигляді круга, розділеного на сектори, який він
назвав дискограмою. У цій дискограмі по горизонтальній і
вертикальній осях було позначено дві пари протилежних орієнтацій:
"домінування – покора" і "дружелюбність – агресивність". У свою
чергу, дискограма ділиться на вісім секторів, які називаються
октантами (від лат. octava – восьма частина). Для ще більш тонкого
описання круг іноді ділять на 16 секторів, але частіше
використовуються октанти, певним чином орієнтовані відносно двох
головних осей.
Схема Т. Лірі базується на припущенні, що чим ближчими виявляються результати респондента до центра дискограми, тим сильнішим є
взаємозв’язок цих двох змінних. Відстань отриманих показників від
центра кола вказує на адаптивність або екстремальність
інтерперсональної поведінки.
Опитувальник містить 128 оцінних суджень, із яких у кожному з 8
типів відносин утворюються 16 пунктів, упорядкованих за висхідною
інтенсивністю. Методика побудована так, що судження, спрямовані на
з’ясування будь-якого типу відносин, розташовані не підряд, а особливим чином: вони групуються по 4 і повторюються через певну кількість суджень. При обробці результатів підраховується кількість відносин кожного типу.
Т. Лірі пропонував використовувати методику для оцінювання
спостережуваної поведінки людей, тобто поведінки за оцінками
оточуючих ("збоку"), для самооцінки, оцінки близьких людей, для
опису ідеального "Я". Відповідно до цих рівнів діагностики змінюється
інструкція для відповіді.
Різні напрями діагностики дозволяють визначити тип особистості, а
також зіставляти дані за окремими аспектами. Наприклад, "соціальне
"Я", "реальне "Я", "мої партнери" і т. д.
Методика може бути представлена респонденту або списком (за
алфавітом чи у випадковому порядку), або на окремих картках. Йому
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пропонується вказати ті твердження, які відповідають його уявленням
про себе, відносяться до іншої людини або його ідеалу.
Опитувальник та реєстраційний бланк методики подано у додатках
(додаток 3).
Обробка результатів
Бланк відповідей представлений таким чином, що визначення за
кожним фактором виявляються згрупованими в мікроматрицю (для
прикладу наведені 1-й і 8-й фактори), що полегшує підрахунок суми
балів без використання трафаретів. Кожному обведеному в кружечок
номеру визначення присвоюється 1 бал. Cума балів за кожний фактор
підраховується за загальною кількістю обведених номерів у ряду з чотирьох суміжних квадратів по горизонталі.
Приклад:

Максимальна оцінка рівня – 16 балів, але вона розділена на 4 ступені вираженості відносин:
0 – 4 бали – низький
адаптивна поведінка
5 – 8 балів – помірний
9 – 12 балів – високий
екстремальна поведінка, що
наближається до патології
13 – 16 балів – екстремальний
Отримані бали переносяться на позначені відповідними римськими
цифрами октанти дискограми, при цьому відстань від центра кола
відповідає числу балів за певним фактором від 0 до 16. Кінці векторів
з’єднуються й утворюють особистісний профіль (рис. 2.1.).
За спеціальними формулами визначаються показники за основними
чинниками: домінування та дружелюбність.
Домінування (І V) 0,7 (VIII II IV VI).
Дружелюбність (VII III) 0,7 (VIII II IV VI).
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Рис. 2.1. Приклад заповненої дискограми з особистісним профілем
У даному прикладі респондент показав
такі результати за факторами:
I фактор – 5 балів;
II фактор – 8 балів;
III фактор – 7 балів;
IV фактор – 6 балів;
V фактор – 8 балів;
VI фактор – 7 балів;
VII фактор – 8 балів;
VIII фактор – 10 балів.

Якісний аналіз отриманих даних проводиться шляхом порівняння
профілів, які демонструють відмінності між властивостями характерів.
Інтерпретація результатів
Типи ставлення до оточуючих.
І. Авторитарний
13–16 – диктаторський, владний, деспотичний характер, тип
сильної особистості, яка лідирує у всіх видах групової діяльності. Всіх
наставляє, повчає, у всьому прагне покладатися на свою думку, не вміє
приймати поради інших. Оточуючі відмічають цю владність, але визнають її.
9–12 – домінантний, енергійний, компетентний, авторитетний
лідер, успішний у справах, любить давати поради, вимагає до себе
поваги.
5–8 – впевнена в собі людина, завзята та наполеглива, але не
обов’язково лідер.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки впевненості.
II. Егоїстичний
13–16 – прагне бути "над усіма", але одночасно осторонь від усіх,
самозакоханий, розважливий, незалежний, самолюбний. Труднощі
перекладає на оточуючих, сам ставиться до них трохи відчужено, хвалькуватий, самовдоволений, зарозумілий.
5–12 – егоїстичний, орієнтований на себе, схильний до суперництва.
1–4 – в окремих випадках може проявляти незначні ознаки егоїзму.
III. Агресивний
13–16 – жорсткий і ворожий у ставленні до оточуючих, різкий, агресивність може доходити до асоціальної поведінки.
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9–12 – вимогливий, прямолінійний, відвертий, строгий і різкий в
оцінці інших, непримиренний, схильний у всьому звинувачувати оточуючих, насмішкуватий, іронічний, дратівливий.
5–8 – упертий, завзятий, наполегливий і енергійний.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки упертості та
агресивності.
IV. Підозріливий
13–16 – відчужений у ставленні до ворожого (на його думку) світу,
підозрілий, образливий, схильний до сумніву в усьому, злопам’ятний,
постійно на всіх скаржиться, всім незадоволений ("шизоїдний тип").
9–12 – критичний, нетовариський, зазнає труднощів у інтерперсональних контактах через невпевненість у собі, підозрілість і острах
поганого ставлення, замкнутий, скептичний, розчарований у людях,
скритний, свій негативізм проявляє у вербальній агресії.
5–8 – критичний у ставленні до значної частини соціальних явищ і
оточуючих людей.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки критичності та
підозріливості.
V. Покірливий
13–16 – покірний, схильний до самоприниження, слабовольний,
схильний поступатися всім і в усьому, завжди ставить себе на останнє
місце й засуджує себе, приписує собі провину, пасивний, прагне
знайти опору в будь-кому більш сильному.
9–12 – сором’язливий, лагідний, легко бентежиться, схильний підкорятися більш сильному без урахування ситуації.
5–8 – скромний, боязкий, поступливий, емоційно стриманий, здатний підкорятися, не має власної думки, слухняно й чесно виконує свої
обов’язки.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки покірливості.
VI. Залежний
13–16 – невпевнений у собі, має нав’язливі страхи, побоювання,
тривожиться з будь-якого приводу, тому залежить від інших, від чужої
думки.
9–12 – слухняний, боязкий, безпомічний, не вміє проявити опір,
щиро вважає, що інші завжди праві.
5–8 – конформний, м’який, очікує допомоги та порад, довірливий,
схильний захоплюватись оточуючими, ввічливий.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки конформності.
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VII. Доброзичливий
9–16 – доброзичливий і люб’язний з усіма, орієнтований на прийняття та соціальне схвалення, прагне задовольнити вимоги всіх, "бути
хорошим" для всіх без урахування ситуації, прагне до цілей мікрогруп,
має розвинуті механізми витіснення й придушення, емоційно лабільний ("істероїдний тип").
5–8 – схильний до співпраці, кооперації, гнучкий і компромісний
під час вирішення проблем і в конфліктних ситуаціях, прагне бути в
згоді з думкою оточуючих, свідомо конформний, дотримується
умовностей, правил і принципів "гарного тону" у відносинах з людьми,
ініціативний ентузіаст у досягненні цілей групи, прагне допомагати,
відчувати себе в центрі уваги, заслужити визнання й любов,
товариський, проявляє теплоту та дружелюбність у відносинах.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки доброзичливості.
VIII. Альтруїстичний
9–16 – гіпервідповідальний, завжди приносить у жертву свої інтереси, прагне допомогти та співчувати всім, нав’язливий у своїй допомозі та занадто активний у ставленні до оточуючих, бере на себе
відповідальність за інших.
5–8 – відповідальний у ставленні до людей, делікатний, м’який,
добрий, емоційне ставлення до людей проявляє в співчутті, симпатії,
турботі, ласкавий, вміє підбадьорити та заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний.
1–4 – іноді може проявляти незначні ознаки турботи про інших.
Методика "Оцінка комунікативних і організаторських
схильностей – КОС" (В.В. Синявський, Б.О. Федоришин)
Методика оцінює рівень розвитку комунікативних та організаторських схильностей, що проявляються в різних сферах діяльності, поведінки та міжособистісного спілкування.
Реєстраційний бланк та опитувальник методики методики подано у
додатках (додаток 4).
Обробка результатів:
Крок 1. Зіставити відповіді респондента з ключем і підрахувати
кількість збігів окремо за комунікативними та організаторськими
схильностями. Ключ подано у таблиці 2.1.
Крок 2. Обчислити оцінні коефіцієнти комунікативних (Кк) і
організаторських (Ко) схильностей як відношення кількості відповідей, що збігаються за комунікативними (Кх) та організаторськими
схильностями (Ох) до максимально можливого числа збігів (20).
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Обчислення здійснюється за формулами

Схильності
Комунікативні
Організаторські

Відповіді
так (+)
ні (–)
так (+)
ні (–)

Номери питань
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Табл. 2.1. Ключ для підрахунку сирих балів методики КОС

Для якісної оцінки результатів необхідно зіставити отримані коефіцієнти зі шкальними оцінками.
Шкала оцінок комунікативних та організаторських схильностей
Кк
Ко
Шкальна оцінка
0,10–0,45
0,20–0,55
1
0,46–0,55
0,56–0,65
2
0,56–0,65
0,66–0,70
3
0,66–0,75
0,71–0,80
4
0,76–1,00
0,81–1,00
5
Табл. 2.2. Переведення коефіцієнтів у шкальні оцінки

Інтерпретація результатів
1. Респонденти, які отримали шкальну оцінку 1, характеризуються низьким рівнем прояву КОС.
2. У респондентів, що отримали шкальну оцінку 2, КОС – на
рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до спілкування, почувають
себе скуто в новій компанії, колективі, вважають за краще проводити
час наодинці з собою, обмежують свої знайомства, відчувають
труднощі у встановленні контактів із людьми та, виступаючи перед
аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не відстоюють
свою думку, важко переживають образи; прояв ініціативи в
громадській діяльності вкрай занижений, у багатьох справах вони
вважають за краще уникати прийняття самостійних рішень.
3. Для респондентів, які отримали шкальну оцінку 3, характерний середній рівень прояву комунікативних та організаторських
схильностей. Вони прагнуть до контактів з людьми, не обмежують
коло своїх знайомств, відстоюють свою думку, планують свою роботу,
проте потенціал їх схильностей не відрізняється високою стійкістю. Ця
група респондентів потребує подальшої серйозної та планомірної
виховної роботи з формування й розвитку КОС.
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4. Респонденти, які отримали шкальну оцінку 4, належать до
групи з високим рівнем прояву КОС. Вони не розгублюються в новій
обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити
коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю,
допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні, із
задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, здатні
прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять
не з примусу, а згідно з внутрішніми прагненнями.
5. Респонденти, які отримали шкальну оцінку 5, мають дуже
високий рівень прояву КОС. Вони відчувають потребу в комунікативній і організаторській діяльності та активно прагнуть до неї. Швидко
орієнтуються у важких ситуаціях, невимушено поводять себе в новому
колективі, ініціативні, воліють у важливій справі або в складній
ситуації приймати самостійні рішення, відстоюють свою думку та
домагаються, щоб вона було прийнята товаришами, можуть внести
пожвавлення в незнайому компанію, люблять організовувати всякі ігри
та заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі
шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу в комунікації та
організаторській діяльності.
Завдання і питання для самоконтролю
Отримати у викладача бланки методик та інструкції щодо їх
виконання. Виконати попарне тестування за методиками.
Проаналізувати результати та здійснити їх рефлексію.
Рефлексія – процес самопізнання суб’єктом власних психічних
станів, властивостей і дій, а також усвідомлення людиною того, як
вона сприймається й оцінюється іншими людьми.
За якими октантами, в який бік і наскільки відрізняються результати вашої самооцінки та оцінювання вас напарником (за
методикою Т. Лірі)? Те саме – щодо самооцінки напарника та
оцінювання напарника вами.
Як співвідносяться результати методик Т. Лірі та КОС?
Якщо є розходження в оцінках і результатах, чим, на вашу думку,
вони викликані?
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2.3. Профілактика та подолання комунікативних
бар'єрів у військовому колективі

2.3.1. Поняття про комунікативні бар'єри в організації,
їх види та причини виникнення
Важливим аспектом налагодження комунікації та відносин у військових колективах є подолання організаційних і психологічних перешкод
на шляху поширення, обміну та передачі інформації між
військовослужбовцями. Особливо критичним це стає в бойових умовах.
Генерал Стенлі Маккрістал, який керував Об’єднаним командуванням
спеціальних операцій та багатонаціональними силами НАТО в Іраку й
Афганістані, у книзі "Команда команд" пише про важливість усунення
організаційних перешкод:
"Під час бойових дій нам довелося переосмислити багато з того,
що, як ми гадали, знаємо про війну і світ. Довелося зруйнувати звичні
організаційні структури і перебудувати їх зовсім інакше, змінюючи
нашу стійку архітектуру на органічну текучість, тому що це був
єдиний шлях протистояти потужній хвилі складних загроз. Ми
перебудували наш підрозділ, керуючись принципами прозорості обміну
інформацією (це ми назвали "колективним усвідомленням") та
децентралізації повноважень ухвалювати рішення ("відповідальне
виконання"). Усунули бар’єри — стіни між ланками і рівнями наших
командних ієрархій, — які колись робили нас ефективними".12
Не менш шкідливими, поряд з організаційними, є психологічні
перешкоди, які у соціальній психології отримали назву комунікативних бар’єрів.
Існують різноманітні підходи до їх класифікації. На думку
вітчизняних психологів Г.Ю. Чередник та О.О. Лози, основними
комунікативними бар’єрами є:
• Бар’єри ставлення (відносин).
• Бар’єри розуміння.
• Бар’єри соціально-культурні.
Маккрістал С., Коллінз Т., Сильверман Д., Фасселл К. Команда команд.
Нові правила взаємодії у складному світі / С. Маккрістал; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро: Моноліт, 2018. – С. 38.
12
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У свою чергу, бар’єри розуміння поділяються на:
• фонетичний бар’єр (невиразність мови, мова з великою кількістю слів-паразитів);
• семантичний бар’єр (застосування жаргону, сленгу, різниця в
розумінні значень партнерами по спілкуванню);
• стилістичний бар’єр (наприклад, критичні зауваження, офіційна доповідь з використанням неформальної лексики, невиправдане ситуацією використання імперативного стилю, надто
категоричних висловлювань);
• логічний бар’єр (коли логіка співрозмовника видається або
надто складною, або примітивною; також іноді вбачають
різницю між чоловічою і жіночою логікою, дитячою і зрілою
логікою, логікою бідних і багатих, здорових і хворих тощо).
Л.М. Карамушкою та її колегами більш детально і повно розкриті
специфічні комунікативні бар’єри, що виникають в управлінському
спілкуванні, зокрема:
• інтелектуальний бар’єр, пов’язаний із логіко-граматичним оформленням мовлення та особливостями мислення;
• мотиваційний бар’єр, пов’язаний із різними цілями, настановами
та мотивацією;
• бар’єр, пов’язаний із соціальними ролями "керівник" чи "підлеглий" та ієрархією їх взаємин;
• бар’єр управлінської поведінки керівника (наприклад, авторитарної).
Також психологи виділяють комунікативні бар’єри, що виникають
у конкретних контекстах комунікації під час виконання професійних
завдань в організаціях, наприклад, під час переговорів, нарад, інтерв’ю,
участі в міжнародних військових навчаннях тощо.
Різними дослідниками визначено значну кількість можливих
бар’єрів, які можуть істотно перешкоджати спілкуванню і взаємодії
членів військового колективу та є однією з реальних проблем у процесі
спілкування. Її вирішення потребує використання спеціальних діагностичних методик та тренінгових програм.
Які види комунікативних бар’єрів зустрічаються у військовому середовищі? Наведіть приклади.
Які основні причини виникнення комунікативних бар’єрів у
відносинах між військовослужбовцями по вертикалі (начальників з
підлеглими)?
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2.3.2. Система діагностичних методик для вивчення
комунікативних бар'єрів в організації
Вітчизняні організаційні психологи рекомендують застосовувати
комплекс методик, які дають можливість вивчити комунікативні
бар'єри в організації та психологічні чинники, що впливають на їх
виникнення. До таких методик, на думку Л.М. Карамушки та її колег,
належать:
1. Анкета "Комунікативні бар'єри в організації", розроблена
українськими психологами Л.М. Карамушкою і Г.Л. Федосовою.
2. Методика діагностики перешкод у встановленні емоційних контактів за В.В. Бойком.
3. Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту в спілкуванні за В.В. Бойком.
4. Методика діагностики комунікативної установки за В.В. Бойком
(визначення загальної комунікативної толерантності).
Кожна з методик має свою специфіку, вимірює різні аспекти проблеми, надаючи можливість всебічного аналізу досліджуваного феномена.
1. Анкета "Комунікативні бар'єри в організації" дозволяє вивчити:
• наявність чи відсутність комунікативних бар'єрів у респондента;
• категорії людей в організації та поза її межами, з якими виникають
такі бар'єри;
• вплив комунікативних бар'єрів на успішність діяльності та самопочуття респондента;
• наявність чинників, які впливають на виникнення комунікативних
бар'єрів.
2. Методика діагностики перешкод у встановленні емоційних
контактів за В.В. Бойком дає можливість дослідити психологічні
перешкоди у встановленні емоційних контактів – невміння управляти
емоціями, дозувати їх, невміння виражати емоції, домінування негативних емоцій, небажання зблизитися з людьми на емоційній основі
тощо. Звертаючись до цієї методики, можна визначити чинники комунікативних бар'єрів, пов'язані з емоційною сферою.
3. Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного
захисту в спілкуванні за В.В. Бойком дозволяє визначити домінування однієї із стратегій психологічного захисту в спілкуванні (миролюбства, уникнення, агресії) чи присутність їх однаковою мірою в
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поведінці респондента. Звернення до цієї методики допоможе визначити чинники комунікативних бар'єрів, пов'язані із стратегіями взаємодії.
4. Методика діагностики комунікативної установки (визначення загальної комунікативної толерантності) допоможе
визначити рівень комунікативної толерантності за кількома
показниками :
• неприйняття чи нерозуміння індивідуальності людини;
• використання себе як еталона при оцінюванні інших;
• категоричність чи консервативність в оцінюванні людей;
• невміння приховувати чи згладжувати неприємні почуття при зіткненні з некомунікабельними якостями партнерів;
• прагнення переробити, перевиховати партнера;
• прагнення підігнати партнера під себе, зробити його зручним;
• невміння пробачити іншому його помилки, незграбність, неприємності, що вже виникали ненавмисно;
• нетерпимість до фізичного чи психічного дискомфорту партнера;
• невміння пристосовуватись до партнера.
Ця методика допомагає визначити чинники комунікативних бар'єрів, пов'язані з настановами респондентів (рівень толерантності).
Завдання для практичного опрацювання
Отримати у викладача бланки методик та інструкції щодо їх
виконання. Виконати попарне анкетування за методиками.
Проаналізувати результати та здійснити їх рефлексію,
відповісти на питання:
Які індивідуально-психологічні особливості учасників комунікації
найбільше впливають на виникнення комунікативних бар’єрів у
вашому підрозділі?
Як впливають стратегії та стилі спілкування на ефективність
взаємодії військовослужбовців?
Які компоненти комунікативних установок військовослужбовців
найбільше впливають на якість спілкування та рівень комунікативної толерантності?

47

2.4. Інтерактивні техніки та їх використання у
військовому колективі

2.4.1. Загальна характеристика інтерактивних технік та
умов їх використання у військовому колективі
Інтерактивні техніки (від англ. interaction – взаємодія) – це сукупність прийомів, які забезпечують активну взаємодію особового складу
підрозділу в умовах навчальних тренінгів та семінарів, спрямованих на
їх підготовку до розв'язання актуальних службових, бойових,
управлінських і професійних завдань.
За оцінкою авторів посібника "Технології соціальної роботи з
військовослужбовцями"13, інтерактивні (зокрема, ігрові) техніки
особистісного росту зарекомендували себе як одні з найбільш
ефективних методів роботи з військовослужбовцями строкової служби.
Ці методи ефективні у тому випадку, якщо використовуються з урахуванням специфіки армійської служби, зокрема:
• Рівень "офіцер – солдат" передбачає, що солдат за стереотипом
розглядається деякими офіцерами в ролі не суб’єкта, а об’єкта спілкування. Його дії практично цілком регулюються наказами та розпорядженнями, через що солдат не має можливості виразити себе як
особистість. Для дисципліни це добре, а для розвитку особистісних
якостей – не завжди. Підпорядкованість у ситуації армійської служби,
яка не обговорюється, є одним із чинників зниження самооцінки. Крім
фізичного розвитку необхідно також розвивати морально-психологічні
якості військовослужбовців сержантського і рядового складу.
• Будь-яка міжособистісна взаємодія пов’язана не тільки з передачею інформації, але й із тим, як вона подається і як ми її сприймаємо.
Не завжди в умовах армійського підпорядкування військовослужбовці
стикаються з тим, що їм до душі. Якщо вони у зв’язку з цим відчувають негативні емоції та не вміють їх оцінювати, усвідомлювати справжню й локальну причини їх виникнення, не мають навичок спрямовувати їх у будь-яке русло своєї служби, то рівень емоційної напруженості підвищується без контролю свідомості. Критична маса негативних
Технології соціальної роботи з військовослужбовцями: Інформаційно-методичний збірник / Упорядник І. В. Пєша. – Київ: ДЦССМ, 2003. – С. 112.
13

48

переживань збільшується, і на певному етапі змінюється станом, що
можна кваліфікувати як суміжний з критичним. Тому в умовах армії
для військовослужбовців важливо розвивати уміння оцінювати і
регулювати свої емоції, почуття і переживання.
• Спілкування за допомогою інтерактивних технік дає можливість
відволіктися від рутинних обов’язків служби, дає заряд позитивних
емоцій, знімає емоційне напруження. Повернення до своїх повсякденних обов’язків, до спілкування з товаришами по службі має якісно
інший характер, а саме – крізь призму нового емоційно-позитивного
досвіду, що, у свою чергу, опосередковано покращує психологічний
клімат у мікрогрупах військовослужбовців.
Тренінгові заняття полегшують і прискорюють процес оволодіння
знаннями, вміннями і навичками ефективної соціальної поведінки,
сприяють оптимізації комунікативних можливостей людини, створюють можливості для більш повного самопізнання і самовизначення.
Слід особливо підкреслити, що інтерактивні техніки сприяють
виробленню навичок участі і проведення процедури АПД (Аналіз
проведених дій, англ. – After Action Review) за стандартами НАТО.
Крім основної своєї мети, такі процедури у формі короткої групової
бесіди мають ще й психологічний ефект "випускання пари". Для цього
такі зустрічі проводяться, як тільки загін чи підрозділ повертається з
бою або після інших завдань, критичних подій, відповідно до
наведених психологами проекту "Медсанбат" рекомендацій:
Зібрати всіх членів підрозділу у безпечному і відносно зручному місці на короткий період часу (близько 15 хвилин).
Дати їм можливість отримати напої (не стимулюючі) та звичні харчі.
Дати їм можливість поспілкуватися між собою.
Висловити визнання і похвалу за місію, яку вони завершили.
Дати інформацію щодо інших членів підрозділу, які були поранені
чи загинули, щоб попередити плітки.
Надати інформацію команді про те, де і як вони будуть відпочивати і
відновлюватися.
Оголосити подальші плани.
При необхідності можна надати дуже короткий огляд нормальних
стресових реакцій, що можуть проявитися.
Методика АПД визначена "Інструкцією з організації інформаційнопропагандистського забезпечення у Збройних Силах України",
затвердженою наказом НГШ ЗСУ від 04.01.2017 р. № 4. Порівняймо її
з методикою проведення АПД за стандартами НATO (додаток 2).
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2.4.2. Тренінгова програма для профілактики та подолання комунікативних бар'єрів в організації
Соціально-психологічний тренінг – це форма спеціально організованого спілкування, під час якого вирішуються питання розвитку
особистості, формується комунікативна і соціальна компетентність,
знімаються стереотипи і вирішуються особистісні проблеми учасників.
Мета тренінгу: сприяти осмисленню командирами та особовим
складом сутності комунікативних бар'єрів, їх ролі в організації, а також
забезпечити набуття умінь і навичок профілактики і подолання комунікативних бар'єрів у військовому колективі.
Основні завдання тренінгу
1. Аналіз змісту комунікативних бар'єрів і чинників, які впливають
на їх виникнення в організації.
2. Набуття умінь і навичок профілактики та подолання комунікативних бар'єрів за будь-яких ситуацій спілкування в організації – під час
самопрезентації, різних форм ділового (формального) та неформального спілкування.
3. Набуття умінь і навичок попередження та подолання комунікативних бар'єрів в організації у контексті міжособистісної взаємодії:
а) проявів емпатії, вміння слухати, розуміння невербальних засобів
спілкування;
б) підвищення рівня толерантності, зниження агресії та управління
емоціями;
в) подолання стереотипного ставлення у процесі спілкування;
г) розвитку комунікативної креативності;
д) зміцнення групової єдності.
Організаційні форми проведення тренінгу
Тренінг може проводитися окремо як для командирів, так і для особового складу підрозділів, а також у змішаних групах (залежно від
мотиваційної та операційної підготовки учасників занять).
Базовий варіант тренінгу має 6 тем (по 4 години кожна). Всього
тренінг займає 24 години.
Тренінг може проводитися в таких формах:
а) безпосередньо в підрозділі, як форма психологічної підготовки
командирів і особового складу (протягом трьох місяців, раз на тиждень, по дві години відповідно до розкладу занять та програми бойової
підготовки);
б) поза межами військової частини, у вигляді виїзних сесій (три дні

50

по вісім годин), коли психологічна підготовка поєднується з організацією відпочинку командирів та особового складу (на базах відпочинку,
у реабілітаційних центрах, військових санаторіях тощо).
Вибір організаційної форми залежить від мети психологічної підготовки, можливостей і традицій військової частини тощо. Тренінгова
програма може бути впроваджена в підрозділах різного типу і бути
модифікована залежно під запитів командирів, роду військ, вікового та
гендерного складу організації, особливостей діяльності офіцерів органів МПЗ та військових психологів тощо. Залежно від конкретних завдань обсяг тренінгу також може змінюватися.
Інтерактивні техніки для проведення тренінгу:
• Вправи-"криголами"
• Психогімнастичні вправи
• Міні-лекції
• Групові дискусії
• Мозкові штурми
• Аналіз комунікативних ситуацій
• Метод незакінчених речень
• Творчі завдання
• Домашні завдання
• Рольові та ділові ігри
Приклади вправ соціально-психологічного тренінгу
"Профілактика та подолання комунікативних бар'єрів в
організації" тренінгу (за Л.М. Карамушкою)14
Вправа 1. Стати в ряд залежно від кольору волосся, при цьому біля
тренера має стояти людина з найбільш темним волоссям, замикати
шеренгу – з найбільш світлим.
Вправа 2. Роздаються картки з назвами тварин (по дві з однаковими
назвами). Учасники групи зачитують те, що написано на їхній картці,
причому напис не повинні бачити інші гравці. Завдання кожного –
знайти свою пару, користуючись невербальними виразними засобами.
Знайти пару, потім розповісти, хто ви.
Вправа 3. Один з учасників виходить з приміщення за двері. Решта
поділяються на дві групи за певною ознакою (наприклад, за кольором
очей чи якоюсь деталлю гардероба). Учасник, який повертається до
аудиторії, визначає, за якою ознакою група розподілилася.
Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. / За наук. ред.
Л.М. Карамушки. – Kиїв: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 215.
14
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Вправа 4. Сісти в коло. Кожний учасник по черзі оголошує побажання групі на сьогодні.
Міні-лекція. "Комунікативні бар'єри в організації: їх зміст, основні
види та причини виникнення".
Мозковий штурм. "Комунікативні бар'єри в нашому підрозділі (військовій частині): які вони?".
Творче завдання (робота в малих групах). "Як можна попередити та
долати комунікативні бар'єри у військовому підрозділі?"
"Домашнє завдання". Підготувати завдання: "Комунікативні бар'єри, які траплялися у моїй професійній діяльності (описати 5-7 комунікативних бар'єрів)".
Рефлексія заняття. Обговорити власні психічні стани і дії, а також
те, як ми сприймаємося й оцінюємося іншими учасниками тренінгу.
Наведені вправи запропонованого вітчизняними організаційними
психологами тренінгу складають лише перше заняття, темою якого є
"Поняття про комунікативні бар'єри в організації, їх види та причини
виникнення". Теми наступних занять:
"Подолання комунікативних бар'єрів під час самопрезентації,
формального та неформального спілкування в організації".
"Розвиток емпатії, вміння слухати, розуміти невербальні засоби
комунікації як важлива умова профілактики та подолання
комунікативних бар'єрів в організації".
"Підвищення рівня толерантності, зниження агресії та управління
емоціями як чинник попередження та подолання комунікативних
бар'єрів в організації".
"Роль стереотипів у виникненні та подоланні комунікативних
бар'єрів".
"Розвиток комунікативної креативності та зміцнення групової
єдності як умова профілактики і подолання комунікативних бар'єрів".
В умовах життєдіяльності військового колективу, коли немає
можливості проводити такі багатоденні тренінги, доцільно проводити
скорочений варіант тренінгу, обираючи окремі вправи з цих занять.
Основні результати тренінгу. Усвідомлення майбутніми офіцерами важливості профілактики і подолання комунікативних бар'єрів у
військових колективах як передумови ефективного спілкування. Розвиток у курсантів умінь слухати партнера, розуміти невербальні засоби
спілкування, управляти емоціями, долати стереотипи. Підвищення
загального рівня толерантності, зниження агресії, сприяння груповій
єдності та підвищення комунікативної креативності кожного учасника.
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Завдання на самопідготовку і питання для самоконтролю
1. Як називається знакова система невербальної комунікації,
засобами якої є відстань між суб’єктами та тривалість комунікації?
1) проксеміка;
2) тахесика;
3) кінесика;
4) паралінгвістика;
5) екстралінгвістика;
6) ольфакторна система.
2. Як називається процес самопізнання суб’єктом власних психічних станів, властивостей і дій, а також усвідомлення людиною
того, як вона сприймається й оцінюється іншими людьми?
1) стереотипізація;
2) рефлексія;
3) перцепція;
4) ідентифікація.
3. Як називається графічне зображення результатів вивчення
властивостей характеру особистості за методикою Т. Лірі?
1) дискограма;
2) соціограма;
3) соціоматриця;
4) октант.
4. Розкрийте перелік та сутність комунікативних бар’єрів у спілкуванні.
5. Охарактеризуйте соціально-психологічний тренінг подолання
комунікативних бар’єрів як форму спеціально організованого
спілкування військовослужбовців та корекційно-розвивальний
компонент соціально-психологічної технології.
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2.5. Розвиток навичок ефективного спілкування і
службової взаємодії військовослужбовців

2.5.1. Соціально-психологічний тренінг "Навички конструктивного спілкування"
Прикладом застосування інтерактивних технік для розвитку
навичок ефективного спілкування та взаємодії військовослужбовців є
розроблений фахівцями мережі ЦСССДМ соціально-психологічний
тренінг "Навички конструктивного спілкування".15
Метою тренінгу є формування у військовослужбовців навичок
конструктивного спілкування на етапі адаптації до військової служби.
Завдання:
1. Інформування учасників тренінгу про психологічні аспекти спілкування.
2. Розвиток уваги до оточуючих, усвідомлення своїх почуттів стосовно них.
3. Сприяння оволодінню учасниками тренінгу конструктивними засобами комунікації.
Рекомендована кількість учасників – від 20 до 25 осіб, тривалість
тренінгу – 4 години.
На початку тренінгу керівник заняття (тренер) у формі короткого
інформаційного повідомлення визначає мету і завдання тренінгу, а
також засоби, за допомогою яких вони досягатимуться.
Необхідною умовою є введення групових правил і прийняття
кожним учасником на себе зобов'язання щодо їх виконання (психологи
називають це "підписанням контракту"). Такими правилами є:
- правило рівноцінності учасників тренінгу;
- правило активності;
- правило щирості;
- правило обговорення тільки того, що відбувається "тут і зараз";
- правило конфіденційності;
- правило конструктивного зворотного зв’язку;
Технології соціальної роботи з військовослужбовцями: Інформаційно-методичний збірник. – Київ: ДЦССМ, 2003. – С.127–133.
15

54

- правило обговорення поведінки, а не особистості учасників.
Приклад змісту інформаційного повідомлення тренера
Мета: визначення завдань, аспектів і засобів спілкування.
Інформаційне повідомлення "Визначення поняття спілкування"
Спілкування – процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного.
Суб’єктами спілкування є люди. У принципі спілкування
характерне для будь-яких живих істот, але лише на рівні людини
процес спілкування стає усвідомленим, зв’язаним вербальним і
невербальним актами. Той, хто передає інформацію, називається
комунікатором, а той, хто її одержує – реципієнтом.
У спілкуванні можна виділити ряд аспектів: зміст, мета і засоби.
Розглянемо їх докладніше.
Зміст спілкування – інформація, що у межах індивідуальних контактів передається від одного суб’єкта іншому. Це можуть бути відомості
про внутрішній (емоційний тощо) стан суб’єкта, обстановку в зовнішньому середовищі. Найбільш різноманітний зміст інформації – у
випадку, коли суб’єктами спілкування є люди.
Мета спілкування – те, заради чого суб'єкт вступає у спілкування.
Тут діє той же принцип, що вже згадувався в пункті про зміст
спілкування. У тварин мета спілкування не виходить звичайно за межі
актуальних для них біологічних потреб. У людини вона може бути
дуже різноманітною, являти собою засоби задоволення соціальних,
культурних, творчих, пізнавальних, естетичних та багатьох інших
потреб.
Засоби спілкування – способи кодування, передачі, переробка розшифровки інформації, що передається в процесі спілкування однією
істотою іншій. Кодування інформації – спосіб передачі. Інформація
між людьми може передаватися за допомогою органів почуттів, мови й
інших знакових систем, технічних засобів запису і збереження інформації.
Після інформаційного повідомлення переходимо до вправ тренінгу.
Практика проведення тренінгу ефективного спілкування і службової взаємодії з курсантами Національної академії сухопутних військ
довела доцільність побудови програми тренінгу у такій послідовності:
1) вправи – "криголами";
2) вправи у парах;
3) вправи у групах (у мікрогрупах по 3–5 осіб та у складі всієї навчальної групи);
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4) завершення та обговорення результатів тренінгу.
2.5.1.1. Вправи-криголами
Вправа "Моє ім’я"
Мета: дати можливість учасникам представити себе, створити умови для ефективної співпраці.
Процедура проведення: Тренер пропонує кожному учаснику по
черзі назвати своє повне ім’я та прізвище, а також ім’я, яким він хоче,
щоб його називали під час тренінгу. Наприклад: "Мене звуть В’ячеслав
Петрович Іваненко. У групі прошу називати мене Славко".
Далі цей учасник розповідає про своє ім’я і прізвище, відповідаючи
на пропоновані запитання:
Що означає твоє ім’я?
Що означає твоє прізвище?
Чи подобається тобі твоє ім’я?
Чи знаєш ти, хто його тобі підібрав і чому?
Хто ще в твоїй сім’ї носив це ім’я?
Чи хотів би ти щоб тебе назвали іншим ім’ям?
Вправа "Очікування"
Мета: допомогти учасникам усвідомити очікування від тренінгу.
Матеріали: плакат "Наші очікування" (може бути напис на дошці)
Процедура проведення: Тренер нагадує учасникам, що вони
працюють у форматі тренінгу і потрібно сформулювати власні
очікування: які знання, навички ви хотіли б отримати. При цьому
пропонується згадати результати тестування комунікативних
якостей та рекомендації, які були сформульовані учасниками.
Кожному учаснику пропонується назвати свої очікування від
тренінгу, починаючи словами: "Я очікую…". Кожне висловлювання
тренер коротко записує на плакаті "Наші очікування" (або на дошці).
Вправа "Австралійський дощ"
Мета: активізувати учасників, підготувати їх до наступних вправ.
Процедура проведення: Учасники стають у коло. Тренер інструктує
учасників та поетапно виконує рухи, які учасники повторюють за ним.
Тренер: Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Давайте разом
послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати
мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні.
Будьте уважні.
В Австралії здійнявся вітер (тренер тре в долоні).
Починає крапати дощ (клацання пальцями).
Дощ посилюється (почергове плескання у долоні).
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А ось град – справжня буря (тупіт ногами).
Але що це? Буря стихає! (плескання по стегнах).
Дощ стихає (плескання у долоні).
Поодинокі краплі падають на землю (клацання пальцями).
Тихий шелест вітру (потирання долонь).
Сонце! (руки догори, усмішка).
2.5.1.2. Вправи у парах
Вправа "Бліц-опитування"
Мета: створення в групі атмосфери довіри, виявлення основних
проблем спілкування.
Процедура проведення: Тренер пропонує учасникам розділитися на
пари, після цього члени кожної пари беруть один у одного інтерв’ю з
таких питань:
1. Чи вважаєте ви себе товариською людиною і чому?
2. Які риси характеру допомагають/заважають вам спілкуватися?
Відтак всі учасники тренінгу повертаються в загальне коло і
розповідають про свого партнера. Тренер просить всіх учасників по
черзі розповісти про дві речі, яким, як вони вважають, їм удалося навчитися, виконуючи дану вправу.
Результатом даної методики є визначення поняття спілкування і
якостей, важливих для ефективного спілкування.
Вправа "Уважне слухання й адекватна відповідь"
Процедура проведення: Тренер пропонує учасникам розділитися на
пари та визначити між собою розподіл на особи А і Б.
1. Особа А висловлює судження стосовно себе чи особи Б або про
стосунки між ними. Намагайтеся не промовляти загальних фраз, а
кажіть щось таке, що ви справді відчуваєте, чи щось таке, що є
актуальним і має значення для вас обох.
2. Особа Б перефразовує почуте від особи А й переказує своїми
словами значення висловленого співрозмовником судження,
висловлювання не обговорюються.
Наведемо деякі загальні правила перефразування висловів
партнера:
а) переказуйте власними словами думки та почуття, виражені
іншою особою; не зловживайте мімікою і не будьте "папугою", який
точно повторює слова іншої людини;
б) починайте відтворення висловлювань партнера словами: "Ти
відчуваєш...", "Ти думаєш...", "Тобі здається, що...", "Іноді тобі здається, що..." тощо;
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в) при перефразуванні висловлювань іншої особи уникайте будьяких проявів схвалення чи несхвалення; не коментуйте висловлювання
партнера.
3. Поміняйтеся ролями. Особа Б висловлює три судження особі А,
особа А перефразовує почуте.
4. Коротко занотуйте відповіді на такі запитання, які ви
використаєте згодом:
а) Що ви відчуваєте, коли формулюєте судження, а ваш партнер
перефразовує його?
б) Що ви відчуваєте, коли перефразовуєте судження партнера?
5. Проведіть обговорення своїх вражень у групі з чотирьох осіб. Ось
деякі питання для обговорення:
а) Чи виявили ви, що у вас виникають труднощі при вислуховуванні
інших під час виконання вправи?
б) Чи виявили ви, що не висловили саме те, що хотіли сказати?
в) Якою була ваша реакція на перефразування висловлювань
партнера? Чи отримав він саме те, що ви мали намір йому передати,
донести?
г) Як впливала манера говорити вашого партнера на ваше вміння
вислуховувати? Яким чином?
д) Як відрізнялися ваші відчуття в одному й другому випадку?
Вправа "Визначення достоїнств особистості"
Розділіться на пари.
1. Особі А дається дві хвилини на те, щоб розповісти особі Б, що
вона вважає своїми цінними якостями, враховуючи при цьому, що, на
її думку, вона робить добре, що подобається їй у собі, і що подобається
у ній іншим людям.
2. Особа Б висловлює особі А свої спостереження стосовно її
цінних якостей і привабливих рис. Щоразу при отриманні зворотного
зв’язку особа А реагує:
а) перефразовує своїми словами зворотний зв’язок;
б) виражає свої думки стосовно смислу почутого та спільно з
особою Б обговорює значення висловленого нею. На це відводиться не
більше п’яти хвилин.
3. Поміняйтеся ролями і повторіть той самий процес.
2.5.1.3. Вправи у групах (у мікрогрупах по 3-5 осіб та у складі всієї
навчальної групи)
Вправа "Ланцюжок спілкування" або "Англійський клуб"
Мета: тренування вміння слухати і чути, концентрувати увагу,
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розвивати пам’ять та сприйняття на слух інформацію.
Процедура проведення: Група сідає у коло, так щоб всі учасники
бачили один одного.
Перший учасник промовляє будь-яке речення на задану тренером
тему. Другий перефразовує почуте речення, додаючи до нього свою
реакцію. Третій повертається і перефразовує те, що було сказано
першим і другим учасником, і додає до них своє висловлювання,
логічно пов’язане з попередніми.
Слід намагатися не повторювати буквально сказане іншими
людьми, а будувати парафрази з використанням синонімів, щоб надати
розмові характер красивої і естетичної, а не тільки інформативної
бесіди. Коли ланцюжок обривається (через вичерпаність теми,
надмірну її обширність, або через недостатню концентрацію когось із
учасників), тоді починається новий ланцюжок тексту з наступного по
черзі гравця.
Вправа "Секрет Джованні"
Мета: демонстрація ефективності кооперації, можливість побачити
і оцінити роль лідера в команді.
Матеріали: картки.
Процедура проведення: Кожен член групи отримує одну або кілька
карток, на яких написано по одній фразі. Кількість отримуваних
учасниками карток залежить від кількості людей в групі. При
необхідності число карток можна збільшити.
Далі ведучий зачитує наступний текст:
"Джованні Великий - знаменитий важкоатлет. Сьогодні він дуже
схвильований. Схвильований він тому, що відмовився виступати
ввечері в показовому виступі, в якому бере участь його лютий
суперник Гаррі Піттбулл. Джованні сказав: "Я не можу піти туди, поки
я не знайшов це".
Ваше завдання - розкрити секрет Джованні. Зробити це можна,
якщо звести всю наявну на картках інформацію воєдино. Вся робота
виконується усно. Показувати свою картку іншим забороняється.
Ніхто не має права робити ніяких записів. Завдання буде вважатися
виконаним, якщо дані відповіді на три питання: Що втратив Джованні?
Хто це викрав? Де це знаходиться?
Учасники обговорюють завдання та пропонують завершені варіанти
відповідей ведучому. Ведучий відповідає тільки "так" чи "ні".
Правильну відповідь складно знайти, якщо в групі не проявиться
лідер, який візьме на себе виконання координаційної функції:
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організувати обговорення і керувати процесом пошуку рішення.
Вправа "Митниця"
Мета: усвідомлення невербальних засобів спілкування.
Процедура проведення: Тренер пропонує попрактикуватися у спостережливому уважному аналізі поведінки іншої людини, умінні
розуміти емоційний стан.
Отже, наша група – пасажири, що йдуть до літака. Один з них –
контрабандист. Він намагається вивезти з країни унікальний
ювелірний виріб (як умовний "предмет контрабанди" можна взяти
ключ, монету). Вибираються 2 митники, що виходять з аудиторії. У
цей час у групі один учасник ховає в себе ключ, після чого заходять
митники. Повз них проходять усі пасажири, вони намагаються
визначити, хто з них "провозить контрабанду".
Щоб полегшити завдання, митникам надають 2 чи 3 спроби.
Після того як у ролі митників побувало 2 чи 3 пари, тренер просить
їх розповісти, на що вони орієнтувалися, визначаючи "контрабандистів".
Тренер робить висновок про невербальні засоби спілкування, виділяючи 4 групи невербальних засобів спілкування (10 хвилин).
Пропонується обговорити такі невербальні засоби спілкування:
1. Екстра- і паралінгвістичні (різні навколомовні доповнення, що
додають спілкуванню певне смислове забарвлення – тип мови, інтонації, паузи, сміх, покахикування тощо).
2. Оптико-кінетичні (коли людина розуміє на відстані – жести,
міміка, пантоміміка).
Жест – рухи рук чи їх кистей; вони класифікуються на основі функцій, що виконують, - комунікативні (замінюють мову), описові (їхній
зміст зрозумілий тільки при словах), жести, що виражають ставлення до людей, стан людини.
Міміка – рух м’язів обличчя.
Пантоміміка – сукупність жестів, міміки і положення тіла у просторі.
3. Проксеміка (організація простору і часу комунікативного процесу).
Обговорити, як впливає на спілкування дистанція між людьми:
- інтимна (до 0,5 метра) – спілкування між людьми, пов’язаних, як
правило, близькими довірливими стосунками; інформація передається
тихим і спокійним голосом, а також за допомогою жестів, поглядів,
міміки;
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- міжособистісна (від 0,5 до 1,2 метра) – спілкування між друзями;
- офіційно-ділова чи соціальна (від 1,2 до 4 метрів) – використовується для ділового спілкування, причому чим більшою є відстань між
партнерами, тим більш офіційними є їхні стосунки;
- публічна (більше 4 метрів) – виступ перед аудиторією. При такому спілкуванні людина повинна особливо ретельно стежити за
чіткістю вимови, правильністю побудови фраз, поставою.
4. Візуальний контакт. Візуаліка або контакт очей. Установлено,
що зазвичай, спілкуючись, люди дивляться в очі один одному не більше
10 секунд. Як сприймається довший погляд?
Вправа "Очі в очі"
Мета: навчитися знаходити та підтримувати зоровий контакт з
іншим учасником комунікативного процесу.
Процедура проведення: Учасникам пропонується утворити внутрішнє і зовнішнє коло з однаковою кількістю людей. Ті, хто стоять у
внутрішньому колі, повертаються до центру кола спиною; обличчям до
кожного з них стає партнер із зовнішнього кола.
Вони повинні протягом хвилини дивитися один на одного, не відводячи очей, не гримасуючи і не сміючись. Потім всі учасники із зовнішнього кола переходять за годинниковою стрілкою до наступного
партнера, і процедура повторюється доти, поки не дійдуть до свого
першого партнера. На цьому вправа закінчується, усі сідають на свої
місця.
Обговорення: учасникам пропонується пригадати:
свій стан на початку і наприкінці вправи;
що хотілося сказати чи зробити;
що спало на думку в момент зорового контакту з партнером;
про що, як уявлялося, думав партнер.
Під час обговорення необхідно припиняти спроби претензій, наставлянь.
Вправа "Поламаний телефон"
Мета: акцентувати увагу на сприйнятті співрозмовника; спільно
сформулювати правила "ефективної комунікації".
Кілька людей виходять з аудиторії. Заходить перший учасник, тренер наводить йому невелику фразу (можна прочитати речення з книги,
газети, підручника). Коли заходить другий, то перший учасник говорить йому ту саму фразу, і так далі. Останній учасник повідомляє усім
почуту фразу. Учасники не повинні допомагати чи виражати свої емоції з приводу почутого.
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Відтак група обговорює прояв у вправі двох законів комунікації.
1-й закон: Правда не в тому, що повідомляє відправник, а в тому,
що розуміє одержувач.
2-й закон: Якщо одержувач неправильно трактує повідомлення,
то відповідальність несе відправник.
Крім двох основних законів, обговорюємо ряд аксіом комунікації:
Аксіома 1. Неможливо не дотримуватися законів комунікації.
Наслідок: хочеш домогтися успіху – учись правильно будувати
процес комунікації.
Аксіома 2. Будь-яка комунікація має змістовний аспект (рівень
розуміння) і аспект почуттів (рівень стосунків), між якими відбувається постійний взаємовплив.
Наслідок А: Успіх комунікації визначається не стільки процесом
обміну інформацією, скільки взаєминами між особами, що склалися у
процесі комунікації.
Наслідок Б: Під час комунікації люди грають ролі, що визначаються
їх базовими психологічними установками.
Наслідок В: Те, ЯК говорять, важливіше, ніж те, ЩО саме говорять.
Цікавий співрозмовник – це не той, хто говорить цікаво, а той, хто
цікавий вам. Це правило справедливе для обох партнерів - вас
оцінюватимуть так само.
Вправа "Мій стиль спілкування"
Мета: виявлення стилю спілкування – свого і партнера.
Учасникам пропонується уявити ситуації і власні дії в них:
Ситуація 1. Ви приїжджаєте в інше місто, вас поселяють у готелі з
незнайомою людиною. Спробуйте передбачити вашу поведінку.
Ситуація 2. Вам необхідно щось купити, але магазин закривається.
Опишіть свої дії.
Ситуація 3. Ви хочете вибрати якусь річ, проте продавець не
налаштований показати вам кілька екземплярів на вибір. Як ви себе
поводитимете?
Потім ці ситуації розігруються невеликими групами.
Обговорення. Визначте особистий стиль поведінки. Який стиль поведінки інших учасників? Чим викликана деструктивна поведінка? Які
особисті якості заважають, а які допомагають поводитись адекватно
ситуації? Який стиль поведінки сприяє розвитку стосунків; який – ні.
Інформаційне повідомлення
Мета: визначення базових психологічних установок у спілкуванні.
Після проведеного групового аналізу тренер розповідає про основні
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аспекти психологічних установок у спілкуванні. Однією з таких теорій
є теорія Шострома–Маслоу, що розглядає дві базові психологічні установки сучасної людини – маніпулятивну й актуалізаторську.
Маніпулятори – люди, основною метою (свідомою чи несвідомою)
яких є контроль над ситуацією; для маніпулятора діяльність, якою він
займається, – на другому плані, головне – його роль у цій діяльності;
маніпулятор фактично не сприймає себе як особистість, не цінує себе і
бачить навколо тільки "речі", тобто об’єкти для маніпуляції.
Актуалізатори ставляться до себе як до неповторної особистості і
тому сприймають інших людей також як неповторних особистостей;
для них на першому місці діяльність, а не їхня роль у цій діяльності.
Вправа "Увійди в коло"
Мета: закріплення найбільш ефективного стилю поведінки.
Учасники утворюють щільне коло, беруться за руки, дивлячись
один на одного. Потім тренер ставить запитання: "Хто з учасників
тренінгу спробує увійти в це коло, використовуючи будь-який спосіб
на власний розсуд?". Кілька добровольців по черзі намагаються ввійти
в коло. При цьому інші учасники можуть впустити чи не впустити їх,
ґрунтуючись на особистих відчуттях.
Обговорення: Яка поведінка була найбільш ефективною, у чому це
виявлялося? Яка поведінка мала ефект "бумеранга"? Що нового ви
відкрили для себе в оточуючих? Яка поведінка є для вас найбільш близькою і може допомогти у спілкуванні?
Далі тренер пропонує критерії аналізу комунікативного процесу на
основі моделі Гарольда Лассвела, що включає 5 елементів:
ХТО? (передає повідомлення) – Комунікатор.
ЩО? (передається) – Повідомлення (текст).
ЯК? (здійснюється передача) – Канал.
КОМУ? (спрямоване повідомлення) – Аудиторія.
З ЯКИМ ЕФЕКТОМ? – Ефективність.
2.5.1.1. Завершення та обговорення результатів тренінгу
Вправа "Щоденник"
Мета: оцінювання тренінгу.
Тренер просить всіх учасників по черзі розповісти про три речі,
яким їм удалося навчитися в ході тренінгу, а також по черзі закінчити
речення:
Найменше у проведеному тренінгу мені сподобалося те, що...
Найбільше у проведеному тренінгу мені сподобалося те, що...
Наприкінці тренер узагальнює висловлене та підбиває підсумок.
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2.5.2. Розвиток навичок вербальної та невербальної
комунікації за допомогою соціально-психологічних
рольових ігор
Кожна людина передає оточуючим послання мовою тіла. Ця інформація має специфічний код, що не завжди усвідомлюється як отримувачем,
так і відправником повідомлення. Здатність розшифрувати їх значення
полегшує процес розуміння співрозмовника, ведення розмови з ним.
Для професійного володіння прийомами і способами розшифровки
"мови тіла" необхідно також розвивати особисті якості офіцера, такі як
уважність, спостережливість, критичність, швидкість мислення, практичність і т.д.
Розвиток особистісних якостей і засвоєння різноманітних прийомів
та методів читання "мови тіла" ефективніше відбувається в активній
ігровій формі. Для цього, зокрема, використовуються рольові ігри як
спосіб моделювання психологічної ситуації, що виробляє ті чи інші
психологічні і соціальні навички.
Рольова гра — складна системна інтерактивна техніка, у процесі
застосування якої використовується рольова структура ведення
заняття, тобто певний набір ролей, які регламентують діяльність і
поведінку його учасників.
Рольові ігри сприяють:
більш глибокому засвоєнню матеріалу розділу "Соціально-психологічні технології ефективного спілкування і службової взаємодії військовослужбовців";
набуттю навичок імітації різних соціальних ролей;
закріпленню прийомів і способів читання "мови тіла" на практиці;
умінню правильно організовувати і вести дискусію в певних ситуаціях;
розвитку інтересу до певної теми та до спілкування загалом;
створенню здорового соціально-психологічного клімату в колективі.
Головною метою рольових ігор є організація дій учасників, що
дозволяє отримати на виході певні результати щодо використання
спеціальних прийомів і методів при читанні "мови тіла".
Однією з найбільш популярних і детально розроблених серед таких
ігор є розвиваюча соціально-психологічна рольова гра "Мафія", яка
моделює боротьбу інформованих один про одного членів організованої
меншості проти неорганізованої більшості.

64

Соціально-психологічну рольову гру "Мафія" придумав у 1986
i році студент-психолог Дмитро Давидов. Спочатку в неї
грали у гуртожитках, аудиторіях і коридорах університету,
але після того як деякі студенти провели канікули в літніх
студентських таборах, де відпочивали студенти й інших радянських
вузів, гра разом із новими учасниками почала розповсюджуватися в
інших навчальних закладах СРСР.
По закінченні університету Дмитро залишився викладати психологію для іноземних студентів (головним чином із соціалістичних
країн), і деякі з них, повернувшись додому, розповсюдили ідею
"Мафії" за кордоном, спочатку в Європі, а згодом в інших частинах
світу. Так, перша поява гри "Мафія" в США документується 1989
роком, у літньому таборі університету штату Пенсільванія.
За словами автора, що емігрував 1991 року до Бостона, гра
базується на культурно-історичній теорії радянського психолога
Лева Семеновича Виготського.
Прототип гри "Мафія" – європейська гра під назвою "Вбивця"
(англ. – Murder, нім. – Mord im Dunkeln), відома з середини XX століття. На відміну від гри "Мафія" у "Вбивці" гравці шукають одного
маніяка, а в "Мафії" гравці за допомогою обговорення вже вираховують колектив убивць – команду "мафії".
Швидкому поширенню і популярності гри допоміг італійський
серіал "Спрут", в якому поліцейський комісар Корадо Катані (італ.
Corrado Cattani) бореться проти сицилійської мафії. Наприкінці
1980-х років його мотиви часто використовувались у перших версіях
гри, а деякі варіації "Мафії" зберігають ті ж назви рольових
персонажів і місце дії, що й у серіалі. Наприклад, до Норвегії статус
комісара і назва самої гри 1995 року за "правилом поламаного
телефону" дійшли як Kasar Khatani.
Гру "Мафія" визнано однією з 50 найбільш історично і культурно
важливих ігор, що з'явилися після 1800 року.
При підготовці фахівців професій, змістом яких є робота з
людьми, гра "Мафія" може застосовуватися для розвитку у тих,
хто навчається, емоційного інтелекту, навичок візуальної психодіагностики і групової взаємодії.
Практика застосування цієї гри у підготовці курсантів
підтверджує ефективність її впливу на удосконалення у них
спостережливості шляхом активного засвоєння в цікавій ігровій
формі навичок розуміння "мови тіла" (невербального спілкування).
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Опис гри
У класичному варіанті "Мафії" ведучий роздає учасникам гри
звичайні гральні або спеціально виготовлені карти "сорочкою"
(тильною стороною) догори. Ті, кому випали карти червоної масті,
складають команду "мирних мешканців міста". Один із "мирних
мешканців", який отримав червоного туза, є особливим гравцем –
"комісаром поліції". Гравці з чорними картами – команда "мафії", і
серед них той, хто отримав чорного туза, є "босом мафії".
У навчальному варіанті гри для позначення ролей гравців
застосовуються картки з відповідними написами.
Ігровий процес розділений на дві фази – "день" і "ніч".
Коли ведучий оголошує в місті фазу ночі, гравці заплющують очі –
"сплять". В першу ніч ведучий дозволяє гравцям із чорними картами –
"мафії" – розплющити очі і запам'ятати своїх соратників – "познайомитися". Після чого мафія "засинає", а ведучий каже прокинутися
комісару. Таким чином ведучому стає відомий розклад (він дізнається,
хто є хто).
Після оголошення фази дня прокидаються всі жителі. Вдень гравці
обговорюють, хто з них може бути "нечесним" – причетним до мафії.
Наприкінці обговорення ведучий оголошує відкрите голосування за
ув'язнення (в різноманітних версіях гри цей процес називають
лінчуванням, стратою, вбивством). Найбільш підозрілий мешканець,
який набрав найбільшу кількість голосів, потрапляє за ґрати (покидає
гру), а ведучий розкриває його карту та оголошує ігровий статус.
Потім наступає фаза "ночі". Вночі прокидається "мафія", беззвучно
(жестами) радиться і "вбиває" когось із живих мешканців, показуючи
ведучому, кого саме. Після цього мафія засинає. Прокидається
"комісар" і вказує на одного з "мирних мешканців", якого бажає
"перевірити" на причетність до "мафії". Ведучий так само беззвучно,
"на пальцях", показує "комісару" статус того, кого перевіряють.
Вдень ведучий оголошує, кого було вбито вночі. Цей гравець покидає гру, його карта ("статус") демонструється всім жителям.
"Живі" гравці використовують інформацію про події, що відбулися,
для обговорення та чергового "засудження"… Гра продовжується до
повної перемоги однієї з команд, якщо суперники повністю або ув'язнені, або вбиті…
Гра базується, передусім, на спілкуванні, обговореннях між учасниками. Обговорення ігрової ситуації проходить шляхом зіткнення
думок у безупинних суперечках, при цьому деякі гравці надають
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перевагу відмовчуванню, інші – навпаки, занадто активно та гучно
беруть участь в обговоренні. Таким чином, гра опиняється нескінченно
далеко від безстороннього поєдинку інтелектів, що є характерним для
деяких настільних ігор (наприклад, шахів, го), і це наближає її до
реального життя. Мета гри – вижити своєю командою.
Гра складається з двох основних компонентів: психологічного та математичного.
Психологічний: гравці повинні володіти акторською майстерністю,
щоб переконувати інших у своїй чесності й необхідності проголосувати за певного гравця, якого підозрюють у нечесності.
Математичний: гравцям "щодня" необхідно запам'ятовувати, хто за
кого голосував і ким виявився той, за кого голосували. У важливі моменти легко визначити, що той, хто голосував частіше за "мирних
жителів", скоріш за все – "мафія".
Аксіома кожного ходу – живих мешканців стане менше, когось ув'язнять, а когось вб'ють. З кожним ходом нервозність загострюється.
Жоден "мирний мешканець" достеменно не знає, хто у грі належить до
команди противника. Кожний "мирний мешканець" нікому не довіряє і
вимушений вірити тільки в себе. Беззастережно комусь повірити –
означає бути обдуреним і "померти".
Натомість, кожному члену команди "мафії" для виживання треба
залишатися в тіні, не привертати до себе особливу увагу тих, хто
поруч, вміло викручуватися, маскуючись під "мирного мешканця".
Питання "Чи ти справді мирний мешканець?" є звичним.
Найголовніша якість "мирного мешканця", яка викликає повагу та
похвалу тих, хто поряд, – це вміння вчасно розпізнати брехню.
Існують два основних методи виявлення "мафії" "мирними
мешканцями":
Аналітичний метод. Рішення гравця-аналітика, який пропонує
"ув'язнити" когось з гравців, базується на об'єктивних даних, тобто на
беззаперечних фактах, таких як, наприклад, самовизнання (випадкові
"проколи"), відверті звинувачення когось при обговоренні, а також на
результатах голосувань.
Інтуїтивний метод. Рішення гравця-інтуїта є суб'єктивним, воно
спирається на припущення і тлумачення обговорення шляхом інтерпретації висловлювань гравців (у тому числі обмовок), інтонації, міміки,
жестів. Інтуїт, наприклад, не відрізнить "мафію" від комісара. Він
бачить лише наявність певного статусу – особливий стан внутрішньої
переваги, який з'являється у "статусних" гравців (член "мафії",
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"комісар" тощо) і проявляється зневажливим ставленням до простих
"мирних мешканців".
Психологізм і цікавість гри "Мафія" полягають у вирішенні
завдання, яка з команд переможе: "мафія", де члени групи, знаючи один
одного, не налаштовані допускати голосування за ув'язнення себе ж, і в
якої є можливість кожного ходу безпомилково позбавлятися члена
іншої команди; чи команда незнайомих один з одним "мирних
мешканців", які можуть позбавлятися мафії лише шляхом спільного з
нею голосування, причому часто ув’язнюючи самих себе?
Оптимальна кількість гравців: 8–16 осіб.
При меншій кількості гравців гра швидко закінчується, а при більшій – втрачає сенс через загальний шум та розбиття на невеличкі групки співрозмовників.
Для розрахунку кількості членів "мафії" кількість гравців зазвичай
ділять на 3,5 і заокруглюють до цілого числа. Наприклад, якщо усього
гравців 15, то кількість "мафіозі" буде 4 (15/3,5 = 4,29)
Для роздавання статусів використовуються непом'яті та непозначені
гральні карти з однаковими "сорочками".
Ведучий ретельно тасує карти й обходить всіх інших, видаючи карти на вибір із розгорнутих віялом "сорочкою" догори карт. Отримуючи карту, необхідно непомітно для сусідів її подивитися та покласти в
кишеню.
Приклади ігрових тактик і прийомів
"Чесність". Найкраща тактика, як стверджує автор гри, – бути чесним незалежно від отриманого статусу; потрібно відверто не соромитися, ділитися з оточуючими своїми думками щодо гри та гравців
невимушено і щиро.
"Підставляння". Використовується "мафією" та полягає в навмисному голосуванні проти одного з членів "мафії" або у вчиненні будьяких інших навмисних дій, що сприяють розкриттю його ролі. Ця
тактика застосовується для того, щоб відвести підозри від членів мафії,
що підставляють свого напарника, за рахунок цього ж напарника. В
класичному варіанті тактика передбачає голосування проти напарника,
якого не перевіряли, і подальші апеляції до учасників гри, що мафія
своїх не розкриває.
"Фальшиве комісарство". Полягає в тому, що один із "мирних
мешканців" на початку гри представляється місту "комісаром",
приносячи себе у жертву, але захищаючи справжнього "комісара" та
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надаючи останньому можливість жити і перевіряти "мафію" принаймні
ще одну ніч.
Наприкінці проведення рольової гри рекомендується обговорити з
учасниками її хід, застосовані ігрові тактики і прийоми, здійснити
рефлексію набутого досвіду (вправа "Щоденник" , ст. 63).
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Розділ 3
ТЕХНОЛОГІЇ СТАНОВЛЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, ЗГУРТУВАННЯ І
РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВІВ
Якщо ти зможеш перетворити свою організацію на згуртовану команду веслувальників, які гребуть злагоджено, то зможеш перемагати у будь-якій галузі, будьякого суперника і в будь-який час.
Патрік Ленсіоні
3.1. Особливості формування і розвитку соціальних груп

3.1.1. Загальне поняття про соціальні групи та їх
класифікація
Діяльність військовослужбовців, їх спілкування і міжособистісна
взаємодія відбуваються в соціальному середовищі, тобто у військових
організаціях, колективах та інших соціальних групах. Природність
життя і діяльності людей у групах та вплив груп на людей, які їх
складають, вважаються загальновизнаними фактами і є результатом
історичного розвитку людської цивілізації.
Проте об'єднання людей у групи відбувається за дуже різними
ознаками, має різний характер, тривалість, мету та інші параметри. Порізному у різні епохи та в різних культурах усвідомлювалися та
оцінювалися й особливості впливу групи на індивіда.
Тому й сьогодні ми маємо досить різноманітні погляди дослідників
різних шкіл на сутність та класифікацію цих об’єднань людей. Так,
вітчизняні соціальні психологи, зокрема, Л.Е. Орбан-Лембрик, розділяють поняття соціальної спільності і соціальної групи, визначаючи
їх таким чином:
Соціальна спільність – сукупність індивідів, об'єднаних соціальними зв'язками і причетністю один до одного за певною ознакою. При
цьому такими ознаками називають спільні цілі, інтереси, умови життєдіяльності, вік, стать, належність групи до єдиної культури, релігії,
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спосіб, якість і стиль життя, соціальний статус тощо.
Прикладами спільностей є певні категорії військовослужбовців та
цивільних громадян: всі учасники бойових дій, ветерани військової
служби, офіцери органів морально-психологічного забезпечення,
головні сержанти підрозділів, Герої України, внутрішньо переміщені
особи, юнаки призовного віку, інваліди і т.п.
Соціальна група, за визначенням Л.Е. Орбан-Лембрик, – це відносно стійка сукупність людей, пов'язаних між собою спільними цінностями, цілями, системою взаємин, взаємовпливів і включених до типових форм діяльності
Більш традиційна класифікація, розроблена ще психологами СРСР,
називала ці два види груп, відповідно, умовними і реальними
соціальними групами, у свою чергу поділяючи останні на лабораторні
та природні, а далі – на великі та малі соціальні групи, які класифікуються за стійкістю, рівнем розвитку та іншими ознаками. Саме таку
схему класифікації запропонувала свого часу Г.М. Андрєєва:

Найбільшої єдності соціальні психологи досягли саме у поглядах на
сутність і особливості малих соціальних груп, які частіше називають
просто малими групами.
3.1.2. Поняття "мала група" та її особливості з точки
зору соціально-психологічної теорії
Мала група – це нечисленна за складом група людей, члени якої
об'єднані загальною спільною діяльністю та перебувають у
безпосередньому особистому спілкуванні, що є підґрунтям для
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виникнення емоційних відносин, групових норм і групових процесів.
Подібні групи також прийнято називати первинними. Основна їх
особливість і відмінність від великих (вторинних) груп з точки зору
соціально-психологічної теорії полягає у тому, що в них здійснюється
постійне безпосереднє міжособове спілкування (контакт, взаємодія),
на його основі виникають різноманітні соціально-психологічні
(внутрішньогрупові) явища, без урахування яких неможливе ефективне
керівництво колективом (наприклад, явища соціальної фасилітації,
соціальних лінощів, групової поляризації тощо)
Малі групи бувають відкриті і закриті. Відкриті групи влаштовані
так, що одні члени йдуть, на їх місце приходять інші. Міняються не
лише члени групи, але і керівники. Закриті групи формуються
одночасно для виконання якого-небудь специфічного завдання. Після
його виконання група перестає існувати (наприклад, комісія, створена
для розслідування певної надзвичайної події).
Поряд з формальними (наприклад, взвод, відділення) існують
неформальні групи. Формальні групи виникають на базі організаційноштатної структури. Неформальна група – це спільнота людей, яка
утворюється на основі спільних симпатій, інтересів. Вона може
виникати незалежно від формальної, а також всередині формальної.
У соціально-психологічній теорії існують різноманітні підходи до
вивчення малих груп.
Одним із найбільш відомих є соціометричний підхід (автор – Якоб
Морено), в рамках якого неформальна структура і взаємини всередині
малої групи вивчаються за допомогою соціометричного опитування
("соціометрії").
Також цікавою й досить обґрунтованою є стратометрична
концепція колективу А.В. Петровського. Основна ідея "теорії
опосередкування діяльності" полягає в інтерпретації усіх явищ і
процесів, взаємодій і взаємин, що відбуваються всередині групи, на
основі їхньої залежності від цілей, цінностей і змісту групової
діяльності. Опосередкування діяльністю, за А.В. Петровським, є
колективо-утворювальним чинником, а ціннісно-орієнтаційна єдність
виявляє групову згуртованість на основі однакових для них цінностей.
3.1.3. Кількісні та якісні характеристики малих груп, їх
приклади у військовому середовищі
Питання стосовно кількісних характеристик малої групи є
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дискусійним. Одні психологи найменшою її кількістю вважають дві
особи (діада), аргументуючи це тим, що більшість досліджень
особливостей малої групи проведена саме на діадах. Інші доводять, що
найменшою малою групою є тріада, оскільки:
- під час конфлікту група з двох осіб може легко розпастися. Третя
особа може взяти на себе роль "третейського судді" або, підтримавши
чиюсь позицію, зберегти групу;
- діада фіксує лише найпростішу, первинну форму спілкування. В
основі його – емоційний контакт, що утруднює розгляд діади як
суб'єкта діяльності, оскільки в ній неможливо виокремити спілкування,
опосередковане спільною діяльністю;
- у діаді групі процеси розгортаються не в повному обсягу.
Тривалий час дослідники вважали, що мала група не може
об'єднувати більше семи осіб. Такі міркування мали в своїй основі
обґрунтування американським психологом Джорджем А. Міллером
"магічного числа" 7 ± 2, що означає кількість об’єктів, які одночасно
утримуються пам’яттю людини. Цим числом позначалась гранична
кількість осіб, які безпосередньо контактують і з якими можна
здійснювати спілкування без посередника. Однак реальне
функціонування малих груп свідчить, що вони можуть об'єднувати
десять, п'ятнадцять, тридцять і більше осіб. Тому найвдалішим щодо
цього можна вважати функціональний підхід, згідно з яким критерієм
максимальної чисельності малої групи є наявність систематичної
безпосередньої взаємодії між усіма її членами.
Якісні характеристики малої групи відображають характер
взаємовідносин всередині неї, згуртованість, психологічну єдність і
сумісність членів групи тощо. Ці характеристики ми можемо
визначити шляхом спостереження, а також за допомогою соціометрії.
Такі характеристики, як довіра, згуртованість, єдність і духовна
спільність, можна формувати і розвивати за допомогою групових
вправ. Прикладом може бути вправа "Довіра" (рис. 3.1), яка показує,
наскільки військовослужбовці довіряють один одному і чи готові вони
до успішного виконання завдань (у т.ч. застосовувалась військовими
психологами під час роботи з воїнами в зоні проведення АТО/ООС).
Військовослужбовець, стоячи спиною до товаришів, падає навзнак на
спину, довіряючи побратимам, які повинні підхопити його на руки.
Коли, військовослужбовець падає рівно, не згинаючи ноги, це свідчить
про повну довіру до людей, з якими він виконує бойові завдання.
Багаторазове виконання вправи збільшує рівень довіри, а ускладнення

73

досягається збільшенням висоти падіння.

Рис.3.1. Виконання вправи "Довіра" військовослужбовцями НАСВ

3.1.4. Референтні групи
Соціальні групи, на які індивід орієнтується при оцінюванні і
формуванні своїх поглядів, почуттів і дій, називають референтними.
Референтна група може бути, а може й не бути групою, до якої
індивід належить реально. Досить часто референтна група стає лише
джерелом психологічної ідентифікації. Люди можуть орієнтуватися у
своїй поведінці на соціальну групу, до якої вони не належать. Це
допомагає пояснити деякі суперечності у поведінці певних індивідів,
наприклад, революціонер – виходець із привілейованих верств.
Референтні групи виконують не тільки нормативні, але й
порівняльні функції. Індивід порівнює себе зі стандартами групи, яка є
для нього референтною, і, виходячи з цього, формує відповідні життєві
принципи, смаки, політичні та інші погляди тощо. Якщо ж група, до
якої індивід реально належить, є далекою від групи, яка є для нього
референтною, тоді виникає відчуття невдоволення через розрив між
тим, що у людини є насправді, й тим, що вона хотіла би мати.
Із цієї залежності між референтною групою і почуттям невдоволення вчені вивели висновки щодо того, як оптимально організовувати
вплив на індивідів з метою їх виховання, стимулювання соціальної
активності тощо. Якщо намагатися нав’язати індивідам чи групам
цінності і норми поведінки тих груп, які розташовані на надто
віддаленому рівні соціальної ієрархії, це не викличе в індивідів і груп
нічого іншого, крім почуття невдоволення. Тому завжди необхідно
задавати цілі таким чином, щоб люди могли повірити у можливість їх
досягнення. Наприклад, від найгіршого військовослужбовця в
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підрозділі недоречно відразу вимагати, щоб той рівнявся на
найкращого, оскільки він відчуває надто велику дистанцію, яка лежить
між ними, і не вірить у можливість її подолання.
Референтні групи можуть бути як позитивними (наприклад,
"кіборги", відмінники навчання, кращі спортсмени підрозділу), так і
негативними ("аватари", порушники військової дисципліни тощо).

3.1.5. Формальна і неформальна структура малої групи
Малі групи бувають формальними та неформальними. Вперше
такий розподіл груп було запропоновано американським дослідником
Елтоном Мейо під час проведення ним досліджень, відомих під
загальною назвою "готорнський експеримент".
Як визначає соціальний психолог Валентина Москаленко16,
формальна група – це вид малої групи, становище і поведінка окремих
членів якої суворо регламентуються офіційними правилами організації
та соціальними інститутами. Це такий тип організації соціальних
відносин, який характеризується розподілом функцій, знеособленістю і
домовленістю відносин; однією суворо визначеною метою діяльності,
сильною раціоналізацією функцій (як загальногрупових, так і
індивідуальних), низькою залежністю від традицій. Формальна група –
це об’єктивне соціальне утворення, елемент соціальної структури
суспільства (наприклад, сім’я), або елемент його структурної
підсистеми (виробнича бригада, наукова кафедра, військовий підрозділ
та ін.). Формальна група утворюється для виконання функцій, які чітко
визначені певною системою більш високого рівня.
Міжособистісні стосунки у формальних групах складаються у
межах встановлених офіційних рамок. Авторитет визначається
посадою, а не особистими якостями.
Неформальна група – це вид малої групи, яка виникає в рамках
формальної соціальної організації на основі міжособистісних відносин,
спільних інтересів, взаємних симпатій.
Неформальну групу називають також "психологічною" або "групою
за інтересами", бо в основі її утворення лежать або суто психологічні,
емоційні відношення, або загальні особисті інтереси, суттєву роль
Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. – Київ: Центр
учбової літератури, 2007. – С. 293 – 294.
16
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відіграє ситуація. Неформальна група утворюється на особистісній
основі в результаті ініціативи індивідів, які її складають. В групі в
цілому довільно розвивається система поведінки, яка сприяє
задоволенню потреб її членів.
Основні характеристики і елементи неформальної структури малої
групи виявляються за допомогою методики соціометрії.
Співвідношення формальної і неформальної структур у військовому
колективі впливає на його соціально-психологічний клімат.
Командир підрозділу, здійснюючи керівництво військовим
колективом як формальною групою, повинен враховувати особливості
його неформальної структури, спиратись на неформальних лідерів,
сприяти зміцненню зв’язків між неформальними мікрогрупами різної
спрямованості в інтересах виконання завдань, що покладаються на
увесь колектив в цілому.
3.1.6. Структура соціальної влади і впливу в малій
групі
Міжособистісні відносини у будь-якій малій групі побудовані на
впливі, владі та підлеглості, тому соціальна психологія досліджує
структуру соціальної влади і впливу.
Структура соціальної влади і впливу в малій групі – це сукупність
зв'язків між членами групи, спрямованість та інтенсивність їх
взаємного впливу.
У малій групі соціальна влада реалізується як лідерство і керівництво. Лідери і керівники мають різну впливовість. Залежно від
способу впливу виокремлюють такі типи соціальної влади, як примус,
винагорода, експертна влада тощо.
Владні відносини передбачають волевиявлення: можливість лідера
або однієї частини групи панувати над іншою, впливати на неї,
змінюючи її світосприймання, відносини, поведінку; здійснювати свою
волю у взаємодії, за необхідності нав'язувати її іншим.
У військовому колективі завжди є чітко визначена офіційна владна
(командна) ієрархія, де повноваження влади і впливу покладаються на
відповідного командира. У той же час його заходи впливу можуть
входити у суперечність із впливом неформальних лідерів або окремих
мікрогруп.
Методика "Соціометрія" дозволяє визначити сукупність зв’язків
між членами групи, особи лідерів, лідерські мікрогрупи та тих, хто на
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них орієнтується.
У той же час для з’ясування характеру впливу та соціальної влади
результати соціометричного дослідження доцільно доповнити такими
методами, як спостереження, індивідуальні співбесіди, тестування,
анонімне анкетування.
У здійсненні керівництва підрозділом командирам доцільно
передбачати можливу реакцію перш за все неформальних лідерів, а
також вивчати громадську думку і настрої в колективі та працювати з
ними "на упередження".
Командир, який ретельно продумує і грамотно аргументує свої
рішення, підкріплюючи їх ефективними заходами стимулювання
підлеглих і спираючись на підтримку неформальних лідерів та
лідерських мікрогруп, таким чином сам проявляє лідерські якості та
досягає кращих результатів в управлінні підпорядкованим йому
військовим колективом.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Відносно стійка сукупність людей, які пов’язані між собою
спільними цінностями, цілями, системою відносин, включені до
типових форм діяльності та перебувають у більш-менш
систематичній взаємодії – це…:
1) референтна група;
3) еталонна група;
2) соціальна група;
4) мала група.
2. Соціальні групи за значущістю для людини поділяються на:
1) референтні і групи членства;
2) колективи, корпорації, асоціації та дифузні групи;
3) трудові, бойові, навчальні;
4) виробничі, побутові.
3. Дайте визначення колективу як рівня розвитку малої соціальної
групи.
4. Розкрийте кількісні та якісні характеристики малої соціальної
групи.
5. Розкрийте соціально-психологічну характеристику референтних
груп на прикладі військового колективу.
6. Розкрийте формальну і неформальну структуру малої соціальної
групи на прикладі військового колективу.
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3.2. Групова динаміка у військовому колективі

3.2.1. Основні поняття групової динаміки
Соціально-психологічні явища в малій групі прийнято поділяти на
відносно незмінні (статичні) і змінні (динамічні). Схематично цей
поділ можна відобразити так:

Вперше поняття "групова динаміка" використав психолог Курт
Левін у статті "Експерименти в соціальному просторі", що була
опублікована в США 1939 року.
Під груповою динамікою у соціальній психології розуміють:
а) у вузькому значенні – сукупність процесів, що відбуваються у
малій групі та харатеризують її з точки зору руху, розвитку;
б) у широкому значенні – сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних явищ, що характеризують увесь цикл
життєдіяльності і розвитку малої соціальної групи.
Групова динаміка в широкому значенні включає в себе групові
процеси, групові стани, групові ефекти та рівні розвитку групи.
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Групові процеси – це сукупність послідовних спонтанних або
цілеспрямованих дій членів групи, скерованих на досягнення певного
результату діяльності.
Групові процеси відбуваються під впливом внутрішніх і зовнішніх
умов і розрізняються за часом перебігу та інтенсивністю впливу на
особистість учасника групи. Групові процеси можуть бути двох типів:
процеси розвитку і процеси функціонування. Процеси розвитку
обумовлюють перехід групи до якісно нового стану. Процеси
функціонування забезпечують стабільність досягнутого якісного стану
групи і поступове накопичення кількісних змін. Коли таке
накопичення здійснюється, відбувається якісний стрибок, тобто процес
функціонування переходить у процес розвитку.
До основних групових процесів відносяться:
Спілкування – взаємний обмін між членами групи інформацією,
діями, станами.
Консолідація – узгодження членами групи під час спільної
діяльності та спілкування цілей, норм, засобів і способів діяльності.
Лідерство – добровільне взяття особистістю на себе значно більшої
відповідальності за перебіг групової активності, ніж потребує від неї
формальне виконання службових обов’язків або загальноприйнятих
норм.
Конкуренція – розвиток відносин людей з приводу успіхів у
діяльності, що характеризується прагненням членів групи виразити
себе, самореалізуватися в діяльності, перевершивши інших виконавців.
Адаптація – взаємне пристосування членів групи один до одного, а
також до соціального середовища.
Ухвалення (прийняття) рішення – розроблення технології
спільної діяльності з метою досягнення кінцевого результату.
Емоційна ідентифікація – ототожнення учасником групи себе з
усією групою як цілісним утворенням.
Сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних процесів,
станів, ефектів і стадій розвитку групи складає групову динаміку,
знання та урахування якої дозволяє командирам здійснювати
ефективне управління військовими колективами у процесі їх
функціонування та розвитку.
Рівні розвитку групи
Рівень розвитку групи – це певний якісний етап, що характеризує
соціально-психологічну зрілість групи, розвиток якої відбувається в
межах певного континууму.
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З моменту утворення групи відбувається безперервний процес її
становлення, набуття нею оптимальних параметрів функціонування та
перетворення на ефективну команду. У цьому процесі, який ще
називають командоутворенням (англ. – Team Building), група проходить кілька рівнів, як це показано (рис. 3.2.).

Рис.3.2. Рівні розвитку малої групи та процес командоутворення

Рівні розвитку групи можна охарактеризувати таким чином:
Конгломерат – група раніше безпосередньо не знайомих людей, які
зустрілись у певний час на певній території.
Номінальна група – зібрання людей, що отримало загальну назву,
яка визначає їх як елемент функціонування більш загальної соціальної
системи.
Асоціація – група людей, об’єднаних спільною діяльністю.
Автономія – група співробітників, яка характеризується наявністю
в її членів почуття "ми", закритістю для входження інших осіб та
внутрішньогруповою мораллю.
Кооперація – цілісна та відособлена група людей, які працюють
для досягнення загальних цілей і отримують не лише матеріальний
результат спільної діяльності, а й моральне задоволення від участі в
ній.
Вищим рівнем розвитку групи у західній традиції прийнято вважати
команду. Визначення команди, яке подає "Оксфордський підручник з
військової психології", є таким:
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Команда − група з двох або більше осіб, які адаптивно і динамічно
взаємодіють, виконуючи певні ролі у процесі діяльності, спрямованої
на досягнення цілей, які є для них спільними і мають певну цінність.
Вітчизняна соціальна психологія традиційно надає перевагу
вживанню терміна "колектив", акцентуючи при цьому на суспільній
значущості діяльності колективу як вищого рівня розвитку групи.
Колектив – суспільна форма об’єднання людей, що виникає на
основі їх спільної діяльності, спільних корінних економічних,
соціальних, політичних інтересів.
Військовий колектив – високоорганізована невелика контактна
спільність військовослужбовців, яка досягла високого рівня розвитку
та призначена для захисту Батьківщини.
Для високоорганізованих груп, які не відзначаються суспільнокорисною спрямованістю, застосовується
термін "корпорація" –
сукупність осіб, об’єднаних на основі окремих інтересів, яка
характеризується
гіперавтономією,
замкнутістю,
закритістю,
ізольованістю від інших груп.
Для розуміння співвідношення між характеристиками колективу і
команди проаналізуйте таблицю, подану нижче:
Відмінності
Спільні риси
Команда
Колектив
Активне оволодіння
Спільна діяльність
Спрямованість на
членами команди
забезпечує процес
спільну мету
процедурами взаємодії утворення колективу
Функціонування в
Гнучкий розподіл і
Жорсткий розподіл
контексті системи
перерозподіл
відповідальності
вищого порядку
відповідальності
Спільне бачення
Певна свобода в
Спільна діяльність
("ціннісно-орієнтапроцесі прийняття і
підлягає суворому
ційна єдність")
реалізації рішень
порядку
Узгодження цілей,
Збіг чи схожість
Цілісність,
завдань, уявлень, які
цілей, завдань,
організованість
формуються
самою
уявлень, які задаються
Відпрацьовані
командою
"згори"
процедури взаємодії
Особистість може
Особистість проявляє
Згуртованість
проявляти себе посвої кращі риси в
Здатність
різному, її діяльність
суспільно-значущій
мотивувати
вузькозначуща
діяльності
Табл. 3.1. Спільні риси та відмінності команди і колективу
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3.2.2. Методика оцінки соціально-психологічного рівня
розвитку групи (тест "Пульсар")
Для оцінки рівня розвитку групи на основі аналізу її соціальнопсихологічних станів і для прогнозування успішності діяльності
використовують тест "Пульсар" (додаток 3).
Автором методики оцінки соціально-психологічного рівня розвитку
групи є доктор психологічних наук Л.Г. Почебут.
В основі методики лежить оцінювання членами групи основних
групових станів, які в сукупності складають соціально-психологічний
клімат малої групи.
Груповий стан – це відносно статичний момент динаміки групи, що
характеризується стійкістю, закріпленістю і повторюваністю дій і
психічних станів членів групи, а також соціально-психологічних
особливостей їх взаємовідносин і взаємодії.
За результатами опитування кожного члена групи за методикою
"Пульсар" можна судити про ступінь зрілості групи, що базується на
таких основних групових станах:
- підготовленість до діяльності – стан, що характеризує ступінь
готовності членів групи до виконання поставлених завдань;
- спрямованість – стан, що характеризується чітким, узгодженим
усвідомленням членами групи її цілей, інтересів, норм, способів і
засобів діяльності, а також критеріїв оцінки результатів;
- організованість – стан, що характеризується чітким розподілом
ролей і статусів у групі, наявністю формальної і неформальної структури;
- активність – стан, що характеризує здатність групи здійснювати
суспільно значущу діяльність і виражає ступінь реалізації фізичного й
інтелектуального потенціалу її членів;
- згуртованість – стан, що характеризується стійкістю й єдністю
міжособистісних взаємовідносин і взаємодій, забезпечує стабільність
та послідовність діяльності групи;
- інтегративність – стан групи, який характеризується узгодженістю внутрішньогрупових процесів;
- референтність – стан групи, при якому членство в ній видається
людям найбільш цінним і значущим.
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Завдання для практичного опрацювання
Отримати у викладача бланки методик та інструкції щодо їх
виконання. Виконати попарне анкетування за методиками.
Проаналізувати результати та здійснити їх рефлексію,
підготуватись до обговорення.
Обробка й інтерпретація отриманої інформації
Відповіді всіх членів групи за кожним груповим станом
підсумовуються, і підраховується середня оцінка рівня розвитку групи.
Залежно від отриманої середньої оцінки можна дати змістовний опис
досліджуваної групи, визначити рівень її розвитку та зрілості.
Про зрілу, сформовану, згуртовану, ефективну й надійну групу
можна говорити в тому випадку, якщо середня оцінка знаходиться в
межах від 10 до 12 балів.
Якщо середня оцінка від 7 до 9 балів, то група є достатньо зрілою,
розвинутою, здатною виконувати службові завдання.
Від 4 до 6 балів – група недостатньо зріла і розвинута, не завжди
здатна ефективно справитися з поставленими завданнями.
Від 1 до 3 балів – група незріла, нерозвинута, не здатна упоратися з
поставленими завданнями.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Автором терміна "Групова динаміка" є:
1) Тімоті Лірі;
2) Якоб Морено;
3) Алан Піз;
4) Курт Левін.
2. Як Ви розумієте визначення групової динаміки у широкому та
вузькому значенні?
3. Розкрийте роль групових процесів у розвитку групи.
4. Охарактеризуйте основні групові процеси.
5. Розкрийте сутність і стадії процесу командоутворення.
6. Охарактеризуйте основні рівні розвитку малої соціальної групи.
7. Розкрийте сутність і зміст процесів групової динаміки та рівнів
розвитку групи на прикладі військового колективу.
8. Розкрийте основні групові стани (за методикою "Пульсар").
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3.3. Вплив групи (групові ефекти) у військовому
середовищі
Військова служба, як і багато інших видів діяльності людини,
влаштована так, що ми дуже рідко діємо чи щось вирішуємо в
абсолютній ізоляції від інших людей. Присутність, слова і дії
оточуючих людей справляють на нас значний вплив. У військовому
колективі, як малій групі, цей вплив проявляється, зокрема, через
групові ефекти.
Основними груповими ефектами соціальні психологи вважають
ефект приналежності до групи та ефект присутності інших, що, у
свою чергу, проявляється у соціальній фасилітації та соціальній
інгібіції. Серед інших ефектів називають ефект соціальних лінощів,
деіндивідуалізацію, синергію, групове мислення (англ. – groupthink),
конформізм, наслідування, груповий егоїзм, фаворитизм, ефекти
"ореола", "бумеранга", "маятника", "хвилі", "пульсара" та інші.
До механізмів розвитку групи належать авторитет лідера,
нормативний вплив меншості, внутрігруповий конфлікт, поляризація,
зсув до ризику. Розглянемо найбільш важливі для військового
колективу групові ефекти та механізми розвитку.
3.3.1. Феномен нормативного впливу меншості на
прикладі військового колективу
Поняття "вплив меншості" означає вплив нечисленної (у порівнянні з іншими, тобто з більшістю) групи людей, що дотримуються
однакових поглядів.
Модель групового впливу передбачає, що в групі під впливом
зовнішніх змін співвідношення сил постійно змінюється і меншість
може виступати провідником цих зовнішніх соціальних впливів. Тим
самим асиметричність відносин "меншість – більшість" нібито
вирівнюється.
З цієї точки зору чисельна меншість фактично може бути
"більшістю", якщо вона здатна нав'язати свої оцінки, думки, уявлення
іншим членам колективу. У низці досліджень ставилось завдання
виявити умови, які дають змогу меншості впливати на колектив.
Експерименти французького психолога Сержа Московічі визначили декілька факторів впливу меншості, а саме: послідовність,
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впевненість у собі, здатність приваблювати прибічників з числа
представників більшості.
Послідовність. Група, що послідовно відстоює свою позицію,
впливовіша, ніж та, що сумнівається. Меншість впливає на групу, тому
що примушує більш глибоко вникати в проблему. Вплив меншості
ефективно реалізується через прямий спосіб переконання, для якого
характерним є осмислення інформації. Нерідко нонконформізм взагалі,
а послідовний особливо, буває дошкульним і нестерпним для групи.
Оточуючі можуть приписати дисидентство людини її психологічним
особливостям. Проте більшість вимушена під впливом нонконформістів часто переглядати свої позиції.
Упевненість в собі. Демонструючи свою твердість і силу, меншість здатна підштовхнути більшість до перегляду позиції. Перш за
все це стосується ситуацій, в яких дискутуються не факти, а підходи до
розуміння фактів.
Здатність приваблювати прибічників з числа представників
більшості. Цілеспрямована меншість руйнує будь-яку ілюзію
одностайності. Коли меншість систематично висловлює сумніви щодо
правомірності дій більшості, представники останньої починають
вільніше виражати свої сумніви і можуть приєднатися до меншості.
Варто одному члену більшості перейти в "стан" меншості, як у нього
відразу ж з'являються послідовники, і далі спостерігається ефект
снігової лавини.
У військових колективах прикладом використання впливу
меншості є, зокрема, робота з активом та неформальними лідерами,
сержантами.
3.3.2. Сутність соціальних лінощів та деіндивідуалізації
як ефектів групового впливу, їх прояви у військовій
сфері
Соціальні лінощі – це тенденція людей докладати менше зусиль у
тому випадку, коли вони об’єднують свої зусилля заради загальної
мети, ніж у випадку індивідуальної відповідальності. Явище
соціальних лінощів протилежне явищу соціальної фасилітації
(активізації зусиль у присутності інших людей як спостерігачів і
оцінювачів). Як правило, соціальна фасилітація виявляється в тих
випадках, коли люди працюють над досягненням індивідуальної мети і
коли їх особисті зусилля можна оцінити індивідуально.
Результати досліджень показують: зі збільшенням чисельності
групи індивідуальний внесок зменшується, тобто зростає рівень
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соціальних лінощів. В експериментах з вивчення соціальних лінощів
досліджувані переконані, що їх оцінюють тільки тоді, коли вони діють
поодинці. Колективні дії (перетягування каната, крики, аплодисменти
тощо) зменшують боязнь оцінки. Коли люди ні за що не відповідають і
не можуть оцінити власні зусилля, відповідальність розподіляється
між членами групи.
В експериментах з вивчення соціальної фасилітації ситуація
діаметрально протилежна: боязнь оцінки зростає. Стаючи об'єктом
уваги, люди уважно стежать за своєю поведінкою. Іншими словами,
"працює" той самий принцип: коли людина опиняється в центрі уваги,
її неспокій про те, як її оцінять, зростає, відтак, виявляється соціальна
фасилітація. Коли ж у людини з'являється можливість "загубитися в
натовпі" і внаслідок цього зменшується турбота про оцінку,
виявляються соціальні лінощі.
У цій ситуації проявляється ще один груповий ефект: деіндивідуалізація – втрата самоусвідомлення і страху оцінки. Виникає в
групових ситуаціях, які забезпечують анонімність і не зосереджують
увагу на окремій особі. Результати експериментів із соціальної
фасилітації свідчать про те, що групи здатні викликати соціальне
збудження людей. Якщо збудження накладається на відсутність
особистої відповідальності, а загальноприйняті норми поведінки
розмиваються, наслідки можуть бути несподіваними. У подібних
ситуаціях люди здатні на різні вчинки – від порушень правил
поведінки до імпульсних проявів (групового вандалізму, пограбувань)
та деструктивних соціальних вибухів (жорстокості з боку правоохоронців, бунтів і самосуду натовпу). У деяких групових ситуаціях
люди більш схильні до того, щоб відкинути обмеження, що діють в
повсякденному житті, втратити власне Я, зробитися сприйнятливими
до групових норм.
Явища соціальних лінощів та деіндивідуалізації необхідно
враховувати при постановці завдань підлеглим та здійсненні
контролю, а також для запобігання виникненню в підрозділі ефекту
некерованого натовпу.
3.3.3. Сутність групової поляризації та групового
мислення як ефектів групового впливу, їх прояви у
військовій сфері
Феномен групової поляризації полягає в тому, що в процесі
вироблення значущого для групи рішення відбувається своєрідна екстремалізація групової думки: вона тяжіє до крайніх значень, а
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кількість проміжних рішень зменшується. Окремим випадком групової
поляризації є феномен прагнення до ризику, що виявляється в тому,
що загальноприйняте групове рішення є більш ризиковим у порівнянні
з посереднім.
Соціально-психологічні експерименти довели, що групова
дискусія може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Групова
дискусія
нерідко
завершується
"зміщенням
до
ризику".
Експериментально пояснюючи цей результат, дослідники виявили, що
насправді в груповій дискусії посилюється будь-яка початково
домінуюча точка зору, незалежно від того, "ризикована" вона чи
"завбачлива". Тенденція до інтенсифікації думок властива і тим
дискусіям, які провадяться в повсякденному житті.
Феномен групової поляризації пояснюють дві теорії групового
впливу: інформаційна і нормативна.
Згідно з першою, інформаційною теорією інформація, одержана
під час дискусії, як правило, спирається на початкову альтернативну
думку (установку) та є її посиленням. Більш того, якщо після
порівняння позицій люди з'ясовують, що їх початкова точка зору має
прихильників, вони можуть почати висловлюватися радикальніше.
Згідно з нормативною теорією члени групи, обговорюючи якесь
дискусійне питання, у своїх судженнях і думках намагаються
відповідати нормам тих людей, з якими вони в даній групі себе
ідентифікують.
Із впливом групи пов’язаний також ефект групового мислення.
Групове мислення – це спосіб мислення, при якому збереження
єдності і солідарності групи вважається більш важливим, ніж реалістичний погляд на речі. Групове мислення зменшує якість ухвалення
рішення до мінімуму, оскільки виключаються альтернативи, непередбачені обставини і "незручні" думки.
Ознаками (симптомами) групового мислення є:
1) ілюзія невразливості – члени групи схильні до невиправданого
ризику і надмірного оптимізму, що заважає їм адекватно сприймати
ознаки наближення небезпеки;
2) колективна раціоналізація – члени групи витрачають набагато
більше часу й зусиль на пояснення і виправдання вже прийнятого ними
варіанта рішення, ніж на обмірковування можливих альтернатив;
3) ілюзія моральності групи – члени групи наперед упевнені, що їх
рішення є морально правильними, і тому не схильні надто аналізувати
їх можливі етичні наслідки;
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4) стереотипні уявлення про супротивників – члени групи
розглядають своїх супротивників або як невиправних злочинців, з
якими неможливо вести переговори, або як занадто слабких і
нерозумних, щоб захистити себе від планованих дій;
5) примус до конформізму – члени групи здійснюють тиск на
кожного, хто висловлює аргументи проти стереотипів, ілюзій або
зобов'язань групи, розглядаючи таку опозицію як нелояльність;
6) самоцензура – члени групи утримуються від висловлення
розкольницьких думок, контраргументів, побоювань або поганих
передчуттів;
7) ілюзія одностайності – члени групи помилково сприймають,
що всі погоджуються з рішенням групи; мовчання розглядається як
згода;
8) вартові мислення – окремі члени групи самі обирають і грають
роль захисників групи від небажаної інформації, яка може загрожувати
груповому самозаспокоєнню.
Групове мислення виникає в сильно згуртованій групі з сильним
лідером, особливо під впливом стресу.
Разом з тим існують способи запобігання груповому мисленню.
Для цього керівнику варто бути неупередженим, заохочувати критичні
оцінки; при обговоренні розділяти групу на частини, а потім збирати
разом, щоб виявити відмінності; запрошувати незалежних експертів
тощо. Пошуки всебічної інформації й удосконалення способів оцінки
різних альтернатив дозволяють групам успішно використовувати
"колективний розум" її членів. Саме тому вміння керувати
обговоренням у військових колективах є важливим для командирів
підрозділів та їх заступників з МПЗ.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Проаналізуйте вплив меншості на прикладі психологічної
рольової гри "Мафія" (див. підрозділ 2.5).
2. Охарактеризуйте фактори впливу меншості (за С. Московічі).
3. Розкрийте сутність соціальних лінощів та деіндивідуалізації як
ефектів групового впливу, їх прояви у військовій сфері.
4. Розкрийте сутність групової поляризації та групового мислення як
ефектів групового впливу, їх прояви у військовій сфері.
5. Проаналізуйте ознаки групового мислення та обміркуйте способи
запобігання груповому мисленню у військовій сфері.
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3.4. Вивчення міжособистісних відносин у
військовому колективі

3.4.1. Соціометричне вивчення військового колективу
Військові психологи вважають одним із ефективних інструментів
соціально-психологічного вивчення військових колективів метод
соціометрії. Розроблений Якобом Морено соціометричний тест
застосовувався для відбору розвідників Управління стратегічних
служб (УСС) США у роки Другої світової війни та з того часу знайшов
широке застосування в арміях багатьох країн світу.
Методика соціометричного вивчення військового колективу
застосовується для:
діагностики та корекції міжособистісних і міжгрупових відносин;
вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової
діяльності;
оцінки соціально-психологічної сумісності членів групи;
визначення неформального статусу членів військового колективу;
вивчення неформальних відносин і структур у військовому
підрозділі.
Помічено, що поряд з офіційною структурою у взаємовідносинах
між членами військового підрозділу формується система неофіційних
стосунків, основою яких є емоційна сторона спілкування воїнів.
Потреба кожного військовослужбовця у спілкуванні, взаємній симпатії
й інших відносинах із товаришами по службі є тією основою, на якій у
військовому підрозділі як різновиді малої соціальної групи формуються неформальні мікрогрупи.
Як правило, у первинних військових колективах рівня взводу, які
нараховують до 30 осіб, виникає кілька неформальних мікрогруп.
Зазвичай, неформальні мікрогрупи об’єднують 2–3, іноді до 7–8 осіб.
Неформальні мікрогрупи можуть мати як позитивну, так і негативну
спрямованість. Знання складу і спрямованості цих груп допомагає
офіцеру більш ефективно керувати особовим складом підрозділу.
Рекомендується розпочинати соціометричне вивчення військового
колективу з визначення завдань і об’єкта дослідження, а також
критеріїв для опитування членів військового колективу.
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Об’єктом дослідження є колектив конкретного військового
підрозділу, проте слід пам’ятати, що особливості обробки соціометрії
накладають певні обмеження щодо чисельності опитуваних. Оптимальною вважається чисельність від 15 до 20 осіб, мінімальною – 10, а
максимальною – до 40 осіб.
Другою важливою характеристикою об’єкта дослідження є те, як
давно цей колектив існує у нинішньому складі, що дає можливість
припустити, наскільки добре знають один одного його члени. Існують
рекомендації у новостворених колективах проводити соціометричне
вивчення не раніше, ніж через три місяці з дня їх створення. Загалом з
цим можна погодитися, проте слід брати до уваги не лише тривалість
знайомства людей, але й інтенсивність та якість взаємодії між ними у
даній групі. Так, при згаданому вище відборі розвідників до УСС
США новостворені групи з 18 осіб результативно проходили соціометричне тестування на третій день свого існування після інтенсивної
програми асесмент-центру, насиченої різноманітними активними груповими вправами.
Щодо завдань соціометричного вивчення, важливо не обмежуватися вивченням як таким, а обов’язково передбачати, доводити до
особового складу і в подальшому втілювати в життя завдання щодо
удосконалення важливих для військовослужбовців сторін їх відносин і
службової діяльності. Тільки в такому випадку військовослужбовці
будуть особисто зацікавлені в наданні правдивих відповідей на
питання, які їм будуть запропоновані.
Ці питання, відповідями на які будуть прізвища або порядкові
номери товаришів, яких вони обирають або навпаки відкидають, і
називаються критеріями.
Наприклад, під час застосування соціометричного тесту для
відбору розвідників УСС США кандидатам необхідно було відповісти
на 11 питань, серед яких були такі:
"Кого б ви обрали керівником групи, яка вирішує проблеми
планування й організації?";
"Якщо б ви були членом групи, що виконує небезпечне завдання,
кого б ви хотіли бачити лідером цієї групи?";
"З ким ви, на вашу думку, могли б працювати разом найбільш
гармонійно?";
"З ким ви бажали б уникати стосунків?";
"Хто з групи найбільше набрид вам своїм базіканням або надто
догматичними поглядами?" тощо.
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Коли критерії опитування визначено, їх заносять до
соціометричної картки.
Формат і структура соціометричної картки залежать від варіанта
соціометричного тесту, який застосовується.
Є два основні варіанти соціометричного тесту: непараметричний
і параметричний.
Непараметричний варіант тесту означає відсутність обмежень
щодо кількості виборів, які може зробити опитуваний. Наприклад,
якщо в групі 20 осіб, то він може вказати у відповідях на питання усіх
19, крім себе. Саме при цьому варіанті найбільш доцільно підготувати
і роздати пронумеровані списки групи, щоб опитувані у відповідях
могли вказувати лише номери своїх товаришів. Це заощадить час і
місце.
Перевагою даного варіанта є те, що він дає змогу виявити так
звану експансивність кожного члена групи, а також обчислити низку
інших важливих групових індексів, про які йтиметься далі.
Недоліком його є те, що велика кількість виборів ускладнює
аналіз і графічне відображення взаємозв’язків у групі, особливо якщо її
кількісний склад перевищує 15–20 осіб.
Параметричний варіант тесту передбачає обмеження кількості
виборів, яке називається соціометричним обмеженням або лімітом
виборів. Таке обмеження посилює надійність соціометричних даних і
поліпшує статистичну обробку досліджуваного матеріалу, а також
змушує досліджуваного більш уважно ставитися до своїх відповідей,
обирати для відповіді тільки тих членів групи, які дійсно відповідають
запропонованим ролям лідера або товариша по спільній діяльності.
Обмеження виборів значно знижує ймовірність випадкових відповідей
та дає змогу стандартизувати умови виборів.
Недоліком параметричної процедури є неможливість розкрити
всю різноманітність взаємовідносин у групі. Можна виявити тільки
найбільш суб’єктивно значущі стосунки. Соціометрична структура
групи в результаті такого підходу відображатиме лише найбільш
типові "вибрані" комунікації. Введення "соціометричного обмеження"
не дозволяє судити про емоційну експансивність членів групи.
Одним зі способів розрахунку соціометричного обмеження є його
визначення у межах від 10 до 15 % від загальної кількості особового
складу досліджуваної групи. Наприклад, при чисельності групи 15 осіб
величиною соціометричного обмеження буде ціле число у проміжку
між 1,5 (10 % від 15) та 2,25 (15 % від 15), а отже – 2 особи.
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Виходячи з таких розрахунків, можна скласти довідкову таблицю
соціометричних обмежень, яка матиме такий вигляд:
Кількість членів групи
Соціометричне обмеження
до 13 осіб
1 особа
14 – 19 осіб
2 особи
20 – 26 осіб
3 особи
27 – 33 осіб
4 особи
34 – 40 осіб
5 осіб
Табл. 3.2. Таблиця розрахунку соціометричних обмежень

Досвід проведення соціометричних опитувань в навчальних
групах курсантів НАСВ чисельністю від 20 до 25 осіб підтверджує, що
соціометричне обмеження у кількості 3 особи дозволяє отримати
змістовні результати параметричної соціометрії.
При складанні програми дослідження можна запланувати
проведення соціометричного опитування як у параметричному, так і
непараметричному в варіанті. У такому випадку можна одержати
більш змістовний матеріал.
Цікавий комбінований варіант проведення тесту, який поєднав би
переваги його непараметричного та параметричного варіантів,
запропонували автори "Практичного курсу військової психології",
розробленого у Військовому інституті Київського Національного
університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ).17 Свій варіант
соціометричного тесту зазначені автори називають універсальним.
Взявши за основу методику, викладену у підручнику "Військова
психологія" В.В. Ягупова, вони доповнили її удосконаленою соціометричною карткою. У ній, перш за все, для кожного вибору
передбачено пояснення його причини, наприклад:
№
Критерії
Вибори
з/п
З ким би Ви хотіли
разом виконувати
1 завдання на блокпосту? (назвіть 3 осіб)
Тому що він (вона)…
Табл.3.3. Фрагмент соціометричної картки за методикою ВІКНУ
Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Частина 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 9 – 21.
17
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Крім того, в одній соціометричній картці автори пропонують
поєднувати питання з соціометричним обмеженням та без нього.
Зразок незаповненої соціометричної картки "універсального" варіанта
соціометричного тесту може мати такий вигляд:
Шевченко В.І
№
Критерії
Вибори
з/п
З ким би Ви хотіли
разом виконувати
завдання на блокпосту? (кількість
1
виборів необмежена)
(причину напишіть
після кожного
прізвища в дужках)
Хто, на вашу думку,
міг би очолити групу
в розвідці? (назвіть 3
2 особи)
Тому що він (вона)…

3

З ким би Ви не хотіли
разом виконувати
ніякі завдання?
(назвіть 3 особи)
Тому що він (вона)…
Табл. 3.4. Варіант соціометричної картки за методикою ВІКНУ

Питання-критерії формулюються таким чином, щоб їх зміст
максимально відповідав службовому, соціальному та моральному
змісту реальних завдань і взаємовідносин у колективі. Виконавши ці
вимоги, ви одержите значущі критерії.
Наприклад, якщо ви ставите запитання типу: "Виберіть тих із
членів групи, хто є вашим товаришем", то такий критерій не відповідає
вказаним вимогам, і тому його називають "слабким критерієм".
Товариші можуть бути різні, скажімо по службі – одні, для дозвілля –
інші. Одних людей ми схильні записати у свої товариші вже тільки
тому, що іноді звертаємося до них. Інших ми не схильні зараховувати у
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свої товариші навіть тоді, коли просимо в них у борг. Тому треба
сформулювати критерій якомога конкретніше, на основі якоїсь
реальної ситуації.
Наприклад, у певному випадку його можна сформулювати так:
"Якщо б ви захотіли організувати зустріч Нового року у себе вдома, у
колі близьких знайомих та товаришів по службі, кого б ви запросили?".
У такому формулюванні роль та значення товариша описані більш
чітко й конкретно. Проте це не означає, що такий критерій однаково
зацікавить усіх членів групи. Іншим членам групи, можливо, більш
сподобається, скажімо, такий: "Кого з членів вашої групи ви бажали б
мати своїм сусідом по квартирі?" або "Кого з членів вашої групи ви б
запросили на ваше весілля?".
Рекомендується не захаращувати соціометричну картку великою
кількістю критеріїв, але вибрати такі, які, по-перше, були б логічно
пов’язані між собою і, по-друге, викликали б активний інтерес у
більшості досліджуваних. Необхідно підібрати такі запитання, зміст
яких був би очевидний для всіх членів соціальної групи. Доцільно при
цьому враховувати соціально-демографічні, професійні, психічні та
інші ознаки.
Соціометрична картка складається на завершальному етапі
розробки програми дослідження. Від якості її оформлення залежить
отримання достовірних сирих даних для подальшого опрацювання. У
тих випадках, коли провадиться анкетне опитування більшості груп і
людей за іменною анкетою (не анонімною, а із зазначенням імені та
прізвища особі, яка заповнює), соціометричні критерії можуть бути
включені в загальну анкету разом з іншими запитаннями, але їх треба
виділити в перший її підрозділ. Така форма соціометрії потребує під
час відповідей обов’язкове написання в анкеті прізвища тих, хто
відмовляється.
Порядок складання соціометричної картки такий:
1) спочатку готують списки членів соціометричних груп. Кожний
член групи повинен мати свій порядковий номер у списку, це його
шифр;
2) далі складається картка з урахуванням величини групи. Під
заголовком "Соціометрична картка" надається стисла інструкція до
заповнення. Тут указується, що, відповідаючи на запитання, необхідно
в графу "вибори" проставляти номери тих членів групи за списком, які
найповніше відповідають вашому ставленню до них за пропонованим
критерієм вибору;
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3) при опитуванні з обмеженою кількістю виборів праворуч від
кожного критерію у картці слід накреслити стільки вертикальних граф,
скільки виборів ми пропонуємо в даній групі (при проведенні
опитування без обмежень кількості виборів у соціометричній картці
після кожного критерію повинна бути відділена графа, розміри якої
давали б змогу відповідати якомога повніше);
4) у тих випадках, коли дослідникові бажано установити порівняльну
цінність переваг, у соціометричну картку можна ввести своєрідну
шкалу. Для цього у графі виборів указано порядок вибору або переваг
відповідною цифрою – вибір у першу чергу, у другу, у третю тощо.
Найпростіший варіант соціометричної картки може просто бути
чистим аркушем паперу для нотаток, на якому опитувані пишуть вгорі
своє прізвище, а нижче – прізвища тих, кого вони вибирають,
наприклад:

Петренко Д.І.
1. Безрідний С.А.
2. Гордій М.В.
3. Зайчук К.С.
Рис. 3.3. Найпростіша соціометрична картка

Цю картку заповнив військовослужбовець Петренко Д.І., який
вказав прізвища трьох вибраних за визначеним критерієм друзів.
Підготовка соціометричного опитування. Результативність соціометрії значною мірою залежить від відповідної підготовки опитуваних.
Тут не має бути місця ніякому штучному або адміністративному тиску
з боку дослідника або зацікавлених осіб. У дослідників-початківців
нерідко виникають сумніви щодо успіху опитування тільки тому, що
багато осіб відразу відмовляється брати участь в опитуванні.
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Щоб уникнути цього, рекомендується провести попередню
підготовку – "соціометричну розминку". Вона може бути проведена
двома способами: або у формі індивідуальної бесіди дослідника з
кожним членом групи, або бесіди з групою в цілому. У будь-якому з
цих випадків необхідно коректно і коротко викласти в науковопопулярній формі завдання опитування, його наукову важливість та
запевнити досліджуваного у повному збереженні таємниці опитування.
При заповненні соціометричних карток кожному учаснику слід
надати самостійність. Не повинно бути ніяких підказок. Найкраще
опитувати групу фронтально, тобто всіх одночасно, наприклад, у класі
чи в аудиторії.
Коли картки заповнені й зібрані, починається етап їх обробки. Основними способами обробки є табличний, графічний та індексологічний.
Табличний спосіб передбачає побудову соціоматриць (табл. 3.5., 3.6.).
№
зп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кого вибирає
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16






 






 



 






 













 
18 Рудий
  
19 Смолич



20 Шуліка
 виборів 3 10 1 1 7 4 1 1 3 3 5 3 3 2 2 1
взаємних 1 3 1 1 3 3 1 - 2 - 3 1 2 - 1 1
Табл. 3.5. Первинна соціоматриця параметричної соціометрії
Хто
вибирає
Андрухів
Безрідний
Вакула
Гордій
Донець
Євтушок
Журба
Зайчук
Іщук
Іваненко
Йоржик
Кулик
Лупій
Митник
Негода
Ощипко
Петренко
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17 18 19 20











1 3 5 1
1 3 2 1

Дослідник усі соціометричні картки досліджуваних розставляє за
алфавітом (прізвища, які вказані праворуч).
Результати опитування з кожної такої картки записуються до
первинної соціоматриці, де кожний вибір позначають плюсом (""), а
для позначення взаємного вибору плюс обводять кільцем ("").
Для виявлення неформальних мікрогруп заповнюється вторинна
соціоматриця (табл. 3.6.), яку будують на основі первинної.
№
зп
2
6
11
18
20
5
9
16
3
12
13
19
15
1
7
4
17

Хто
вибирає
Безрідний
Євтушок
Йоржик
Рудий
Шуліка
Донець
Іщук
Ощипко
Вакула
Кулик
Лупій
Смолич
Негода
Андрухів
Журба
Гордій
Петренко

Кого вибирає
2 6 11 18 20 5 9 16 3 12 13 19 15 1 7 4 17 10 14 8
  

 
 

 



 















10 Іваненко
14 Митник
8 Зайчук
 виборів 10 4 5 3 1 7 3 1 1 3 3 5 2 3 1 1 1 3 2 1
взаємних 3 3 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - - Табл. 3.6. Вторинна соціоматриця параметричної соціометрії

Порядок її складання такий. Заготовляють таку ж таблицю, як і для
первинної матриці. З правого верхнього кута проводять діагональ,
перетинаючи розташовані на цій лінії клітинки. З первинної
соціоматриці вибирають того, хто має найбільшу кількість взаємних
виборів. У нашому прикладі таким є солдат Безрідний (№ 2). Його
порядковий номер і прізвище записують у перший рядок вторинної
соціоматриці. Також його номер заносять у першу клітинку зверху.
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Потім з первинної соціоматриці вибирають тих, хто перебуває у
взаємному виборі із військовослужбовцем, занесеним у перший рядок.
Їх порядкові номери і прізвища заносять у наступні рядки. У нашому
випадку це Євтушок (№ 6) і Йоржик (№ 11). Їх номери записують у
заголовний рядок таблиці в наступні стовпці, а у відповідних
клітинках матриці ставлять позначки взаємних виборів (обведені
кільцями плюси). Такий вибір з першої матриці продовжується до
повного вичерпання взаємних виборів у всіх, кого записують у
наступний рядок. Інакше кажучи, повинно замкнутися коло осіб із
взаємним вибором. Тих, хто не має взаємних виборів, записують у
кінці вторинної соціоматриці.
Аналіз соціоматриць дає достатню наочну картину взаємовідносин у
підрозділі, що проявляється у групуванні осіб з взаємними виборами в
окремі мікрогрупи (виділені пунктирними рамками в таблиці 3.6.).
Перевагою соціоматриць є можливість зобразити вибори в
числовому вигляді, що, у свою чергу, дає змогу прорангувати воїнів
підрозділу за кількістю виборів, визначити впливовість у підрозділі. На
основі вторинної соціоматриці легко побудувати соціограму – карту
соціометричних виборів, що застосовується у графічному способі
обробки.
Соціограма – схематичне зображення реакції досліджуваних один на
одного при відповіді на соціометричні критерії, що дозволяє графічно
відобразити структуру взаємовідношень у групі на площині.
Соціограмна техніка є суттєвим доповненням до табличного
підходу в аналізі соціометричного матеріалу, бо вона дає можливість
більш глибокого уявлення групових явищ.
Розрізняють кілька варіантів і типів соціограм.
Соціограма індивідуального варіанта будується щодо конкретного
воїна, який викликає у нас найбільший інтерес. У такій соціограмі
необхідно показати всі його стосунки, які були виявлені під час
опитування. Так, для солдата під № 9 вона матиме такий вигляд:

3

5
9

15

2
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Рис. 3.4. Індивідуальний варіант соціограми респондента № 9

Тут і далі наших респондентів позначимо значками округлої форми,
пронумерованими за їх номером у алфавітному списку підрозділу, а
зроблені ними вибори покажемо стрілками. При цьому подвійна
стрілка означатиме взаємний вибір.
Груповий варіант соціограми відображає всіх військовослужбовців
та взаємовідносини між ними у підрозділі. Така соціограма може бути
довільного типу або типу "Мішень".
На соціограмі довільного типу кружечки з номерами воїнів та
стрілки на позначення взаємовідносин між ними розташовуються
довільно. Наприклад, на основі соціоматриці параметричного
опитування можна побудувати таку соціограму довільного типу:
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Рис. 3.5. Груповий варіант соціограми довільного типу

При цьому варто розташовувати респондентів із взаємними
виборами якомога компактніше, щоб було чітко видно утворені ними
мікрогрупи, як це показано на рис. 3.5.
Соціограма типу "Мішень" користується популярністю завдяки
тому, що вона дозволяє більш наочно відобразити і проаналізувати
соціометричний статус кожного військовослужбовця, тобто ступінь
привабливості його особистості для інших членів групи, що
виражається у кількості отриманих військовослужбовцем виборів.
Соціограма типу "Мішень" ґрунтується на трьох концентричних
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колах, які символізують авторитетність і привабливість особистості
воїна у колективі. Чим більше отримано виборів, тим ближче до
центру розташовується воїн. Ті воїни, які отримали найбільшу
кількість виборів, перебувають у центральному колі, у другому колі
перебувають воїни, які отримали середню кількість виборів, у
третьому – воїни, які не мають авторитету і перебувають в ізоляції
(рис. 3.6.).

Рис.3.6. Соціограма типу "Мішень", популярна у військовому середовищі

Аналізуючи соціограму типу "Мішень", ми можемо відразу
визначити бійців, які мають найбільший авторитет у підрозділі., або та
тих із них, хто перебуває в ізоляції.
Особливості проведення непараметричної соціометрії полягають у
тому, що вона дає змогу вибирати будь-яку кількість осіб.
Визначається конкретний критерій для опитування. Бажано, щоб він
був формального характеру (для виконання певного спільного
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службового завдання).
Респондентам пропонується подумки проаналізувати здібності та
компетентність кожного воїна підрозділу і позначити своє ставлення
до цього відповідним знаком (наприклад, "+" – позитивний вибір для
сумісного виконання завдання, " " – негативний вибір, "0" – не
визначився або не знаю).
Спочатку готуємо алфавітні списки членів підрозділу відповідно до
чисельності досліджуваних. Праворуч від прізвища виділяється одна
колонка, в якій досліджуваний проставляє свій вибір. Потім на основі
цих відповідей будуємо соціоматрицю непараметричного опитування.
Основна перевага цього методу полягає в тому, що офіцер має
можливість визначити важливі порівняльні кількісні показники –
персональні та групові соціометричні індекси.
Одним з важливих персональних соціометричних індексів (ПСІ) є
індекс соціометричного статусу і-члена та індекс емоційної експансивності j-члена. Символи "і" та "j" означають ту саму особу, але в різних
ролях: і – особа, яку вибирають, j – особа, яка вибирає, ij – сполучення
ролей.
Індекс соціометричного статусу і-члена групи визначається за
формулою
N

Ci 

 (R
i 1


i

 R i )

N 1

,

(3.1)

де Сi – соціометричний статус і-члена;
Ri – одержані і-членом вибори (позитивні і негативні);
 – знак алгебраїчної суми кількості одержаних виборів і-члена;
N – кількість членів групи.
Соціометричний статус характеризує психологічну сумісність і
особистий вплив воїна щодо інших військовослужбовців підрозділу та
може бути позитивним або негативним.
Соціметричний статус також свідчить про потенційні здібності
людини до лідерства.
Індекс емоційної експансивності j-члена групи визначається за
формулою
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N
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де Еj – емоційна експансивність j-члена;
Rj – зроблені j-членом вибори (позитивні й негативні).
З погляду психології цей показник характеризує потребу
особистості у спілкуванні, свідчить про її бажання здійснити певний
вплив на життєдіяльність підрозділу.
Аналіз взаємних виборів у підрозділі дає офіцеру змогу оцінити
психологічну сумісність досліджуваних.
Індекс психологічної сумісності обчислюється за формулою
N

I сум. 

 (R
ij 1


ij

 R ij  )
,

N

(3.3)

де Ісум. – індекс сумісності конкретного військовослужбовця;
Rij++ – кількість взаємних позитивних виборів.
Rij-- – кількість взаємних негативних виборів.
Найбільший індекс психологічної сумісності матимуть воїни з
найбільшою кількістю взаємних позитивних виборів і найменшою
кількістю взаємних негативних виборів (цей індекс доцільно використовувати під час проведення непараметричного соціометричного
опитування).
З групових соціометричних індексів найбільш важливими є:
індекс емоційної експансивності групи;
індекс групової єдності;
індекс групової роз’єднаності;
індекс групової згуртованості.
Індекс емоційної експансивності групи розраховується за
формулою
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N

N

j=1
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,

(3.4)

де А g – індекс емоційної експансивності групи;
 – знак алгебраїчної суми кількості зроблених виборів (позитивних
і негативних) усіма членами групи;
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(3.4)
N – кількість членів групи.
Індекс емоційної експансивності характеризує середню активність
групи у розв'язанні завдання соціометричного опитування. Чим вищий
цей індекс, тим вища внутрішньогрупова активність взаємовідносин.
Індекс групової єдності відображає рівень психологічної взаємності
у відносинах між членами групи. Індекс групової єдності
обчислюється за формулою

Gg 

N

N
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,

N(N  1)

(3.5)

де Gg – індекс групової єдності;
Rij++ – кількість позитивних взаємних виборів у групі;
N – кількість членів групи.
Чим вищий індекс групової єдності, тим більш згуртованою є група,
проте для остаточного висновку про групову згуртованість необхідно
розрахувати ще один показник – індекс групової роз’єднаності.
Індекс групової роз’єднаності обчислюється за формулою
N
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де J роз. – індекс групової роз’єднаності;
Rij-- – кількість взаємних негативних виборів у групі;
N – кількість членів групи.
Тепер на основі цих двох останніх індексів за непараметричним
варіантом соціометрії можна визначити індекс групової згуртованості за
формулою
J згу р т .  G g  J р оз. ,
(3.7)
де J згурт. – індекс групової згуртованості;
Gg – індекс групової єдності;
J роз. – індекс групової роз’єднаності.
При множенні формул 3.1 – 3.7 на 100 % вони показують питому
вагу різних взаємностей (залежно від індексу) у групі відносно
теоретично можливих виборів у відсотках. Такі результати дають
можливість проаналізувати відповідні показники в різних підрозділах і
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зробити їх порівняльний аналіз.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Ви – заступник командира підрозділу з МПЗ. У ході вивчення процесу
адаптації військовослужбовців підрозділу до умов військової служби Вами
проведено збір первинної соціально-психологічної інформації про взаємовідносини у колективі за методикою "Соціометрія" (параметричний
варіант).
Завдання: На підставі зібраних даних (див. таблицю 3.7.) складіть необхідні
аналітичні документи ̶ соціоматрицю та соціограму (типу "Мішень") і
опишіть неформальну структуру підрозділу – наявність мікрогруп, лідерів і
аутсайдерів, а також Ваші пропозиції щодо роботи з неформальною
структурою даного військового колективу.
2. З урахуванням даних непараметричної соціометрії (зразок – на с.107),
обчисліть соціометричні індекси для даного військового колективу:
 Індекси соціометричного статусу членів колективу.
 Індекси емоційної експансивності членів колективу.
 Індекс емоційної експансивності групи.
 Індекс групової єдності.
 Індекс групової роз’єднаності.
 Індекс групової згуртованості.

Для виконання практичних завдань використайте табл. 3.7. і 3.10.
№ Хто вибирає
Кого вибирає
1.
Антошко
Галасюк, Паламар, Фролюк
2.
Бровар
Вовк, Логвин, Цибулько
3.
Вовк
Бровар, Логвин, Фролюк
4.
Галасюк
Зябликевич, Марушко, Тереверко
5.
Дубина
Бровар, Вовк, Галасюк
6.
Зябликевич
Антошко, Галасюк, Яблончук
7.
Коробченко
Вовк, Логвин, Фролюк
8.
Логвин
Бровар, Вовк, Галасюк
9.
Марушко
Галасюк, Тереверко, Яблончук
10. Паламар
Антошко, Галасюк, Тереверко
11. Тереверко
Галасюк, Дубина, Марушко
12. Фролюк
Галасюк, Коробченко, Логвин
13. Цибулько
Бровар, Дубина, Коробченко
14. Швидун
Зябликевич, Логвин, Яблончук
15. Яблончук
Зябликевич, Логвин, Марушко
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Табл. 3.7. Таблиця даних параметричної соціометрії для виконання практичного завдання 1

Для виконання завдання 1 побудуйте і заповніть соціоматрицю на
15 осіб у середовищі MS Excel за наведеною нижче формою:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Табл. 3.8. Форма соціоматриці параметричної соціометрії

Зразки заповненої соціоматриці та соціограми типу "Мішень" для
підрозділу чисельністю 20 осіб, виконаних у середовищі MS Excel:
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Табл.
3.9.
Зразок
заповненої соціоматриці
параметричної
соціометрії
Рис. 3.7. Зразок соціограми типу "Мішень",
виконаної у середовищі
MS Excel

Зразок опису неформальної структури підрозділу
У даній групі виділяється яскраво виражений лідер (№ 2) та достатньо
згуртована лідерська мікрогрупа "А" у складі чотирьох осіб (№ 2, 6, 11, 18).
Всі учасники даної мікрогрупи мають високий та середній соціометричний
статус. З даною мікрогрупою через № 11 підтримує взаємозв’язок № 20.
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Другий за соціометричним статусом лідер (№ 5) має менш виражену
лідерську мікрогрупу "Б", ядро якої складає діада (№ 5, 9), з якими
підтримують взаємозв’язки № 16 (з № 5) та № 3 (з № 9).
Варто відзначити, що між мікрогрупами "А" і "Б" практично відсутні
зв’язки, що може бути пов’язано з конкурентним характером відносин між
лідерами та загалом мікрогрупами. Проте наявність взаємозв’язку між № 5 і
№ 18 свідчить про важливість даної діади для підтримання контактів і
запобігання конфліктів між мікрогрупами "А" і "Б"
Мікрогрупа "В", ядро якої складає діада № 19 і 13, з якими підтримують
взаємозв’язки № 12 (з № 13) та № 15 (з № 19), має дещо більше зв’язків з
мікрогрупою "Б", ніж з "А". Додатковими посередниками у зв’язках між
мікрогрупами "Б" і "В" можуть виступати № 10 і 14, які хоча й не мають
стійких взаємозв’язків, проте мають окремі невзаємні зв’язки з низкою членів
обох зазначених мікрогруп.
Позитивно, що у даній групі відсутні абсолютно ізольовані особи, а
більшість осіб з мінімальним соціометричним статусом або залучені до
основних мікрогруп (№ 20, 3, 15), або об’єднані в діади як з рівними (№ 7, 1),
так і з вищими за соціометричним статусом особами (№ 4, 17).
Найбільшої уваги та, можливо, допомоги в налагодженні соціальних
зв’язків потребує № 8, єдиний невзаємний зв’язок у якого є з боку № 17.
У цілому група достатньо інтегрована та структурована.
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Табл. 3.10. Зразок соціоматриці у середовищі MS Excel для виконання
практичного завдання з непараметричної соціометрії

В електронних таблицях (Табл. 3.9., 3.10) у рядках після номерів
тих, хто вибирає, ставляться цифри "1" на перехрещенні із стовпцями з
номерами тих, кого вони вибрали. При цьому в соціоматриці непараметричної соціометрії позитивні вибори позначаються у верхньому з
двох рядків, позначеному знаком "+", а негативні – у нижньому ("-").
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3.5. Командоутворення та згуртування військового
колективу
Команди і командна взаємодія відіграють надзвичайно важливу
роль у всіх сферах життя і діяльності людини. Особливе значення
ефективні команди і їх взаємодія мають у військовій справі. Саме тому
у військовому середовищі таким актуальним є командоутворення та
згуртування військових колективів.
3.5.1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик ефективної команди
Для того, щоб уміти з групи людей зробити ефективну команду,
необхідно розуміти, які саме її характеристики ми повинні враховувати
і формувати.
Сучасні дослідники стверджують, що найбільш успішні команди
досягають кращих результатів тоді, коли використовується потенціал
кожного учасника команди. Коли потенціал команди стає вищим, ніж
сума можливостей окремих її членів, тоді вона досягає піку свого
розвитку. Це і є ключем для створення ефективних команд18.
Автори посібника "Лідерство сержанта та офіцера" обґрунтували,
що ефективна діяльність команди військовослужбовців визначається такими її характеристиками:
- наявність сильного командира-лідера;
- здоровий морально-психологічний клімат у підрозділі;
- оптимальна чисельність і функціонально-рольова структура
команди;
- чіткість визначення мети діяльності команди;
- встановлені зрозумілі стандарти поведінки членів команди;
- творчий підхід до вирішення службових завдань.
Розглянемо деякі з цих характеристик детальніше.

Лідерство сержанта та офіцера (психолого-педагогічний аспект):
Навчальний посібник / За ред. П.П. Ткачука – Львів: ЛІСВ, 2009. –
C. 105 – 123.
18
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Турбота про людей і відносини

1. Наявність сильного командира-лідера є важливою умовою
ефективної діяльності команди.
Особливо важливу роль відіграє стиль лідерства, його уміле
застосування з метою забезпечення ефективної діяльності команди.
Американські дослідники Роберт Блейк та Джейн Мутон розробили
модель управлінської решітки GRID, у якій на основі двох критеріїв
(рівень турботи про людей та про виробництво) побудовано таблицю
(решітку), в межах якої окреслені зони п'яти стилів лідерства:
1.1. "Страх перед бідністю". З боку керівника вимагається лише
мінімальне зусилля, щоб добитися такої якості роботи, що дозволить
уникнути звільнення.
1.9. "Будинок відпочинку". Керівник зосереджується на людських
взаємовідносинах, але мало піклується про ефективність виконання
завдань.
9.1. "Авторитет-підпорядкування". Керівник дуже піклується
про ефективність роботи, що виконується, але звертає мало уваги на
моральний настрій підлеглих.
5.5. "Організація". Керівник досягає прийнятної якості виконання
завдань, знаходячи баланс ефективності і гарного морального настрою.
9.9. "Команда". Завдяки посиленій увазі до підлеглих і
ефективності керівник домагається того, що підлеглі свідомо
залучаються до цілей організації. Це забезпечує і високий моральний
настрій, і високу ефективність.
max
9.9.

1.9.

5.5.

1.1.

9.1.
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min

Турбота про виконання завдань

max

Р. Блейк і Дж. Мутон виходили з того, що найбільш ефективним
стилем керівництва – оптимальним стилем – є поведінка керівника в
позиції 9.9 "Команда". Вони також зрозуміли, що є безліч видів
діяльності, де важко чітко й однозначно виявити стиль керівництва, але
вважали, що професійна підготовка і свідоме ставлення до мети
дозволяє всім керівникам наближатися до стилю 9.9, завдяки цьому
підвищуючи ефективність своєї роботи.
Враховуючи важливість лідерства командного складу, у Збройних
Силах України визначено вимоги щодо оцінювання рівня авторитету і
лідерства командирів і начальників з метою прогнозування впливу цих
психологічних характеристик на морально-психологічний стан
особового складу та здатність до виконання завдань за призначенням
(Додаток 7).
2. Здоровий морально-психологічний клімат у підрозділі. Про те,
що клімат у підрозділі є здоровим, свідчить взаємна підтримка людей і
відкритість в обговоренні проблем, небажання переходити на інше місце
служби. Згуртованість колективу треба постійно зміцнювати, зокрема й
неформальними заходами.
Керівник бере на себе відповідальність за кожного члена колективу
прямо і чесно. Начальника, який використовує свою владу для того,
щоб маніпулювати людьми і принижувати їх, дуже швидко
зневажають і не довіряють йому. Довіра – це ключ для формування
здорового і продуктивного колективу. Вона народжується тоді, коли
люди кажуть те, що думають, непрофесійність та невизначеність
ліквідовуються.
Про методи оцінювання морально-психологічного клімату в
підрозділі йтиметься у наступному розділі посібника.
3. Оптимальна чисельність і функціонально-рольова структура
команди. Вважається, що найбільш оптимальною є група чисельністю
7±2 (тобто від 5 до 9) осіб. Відомо також, що група ефективно функціонує
тоді, коли в ній непарна кількість людей, оскільки в парній (за кількістю
учасників у групі) можуть утворюватись дві ворогуючі половини. З
іншого боку, на думку деяких вчених, найбільш ефективно діють
групи чисельністю від 9 до 12 осіб. Групи з більшою кількістю людей
гірше керуються, а колективи із 7–8 осіб найбільш конфліктні, так як
майже завжди розділяються на дві ворогуючі неформальні підгрупи;
при більшій кількості учасників конфлікти, як правило, стираються.
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Також є дослідження, які свідчать, що команда краще функціонує,
коли її члени відрізняються один від одного за віком і статтю.
Конфліктність невеликої групи (якщо вона не утворена близькими
за духом людьми) може бути зумовлена тим, що в кожному підрозділі,
у відповідності до досліджень британського вченого М. Белбіна,
проявляються 8 умовних соціальних ролей, і якщо людей у команді
недостатньо, то хтось "грає" ці ролі за себе і за іншого, що й утворює
конфліктну ситуацію.
Командирові треба знати і використовувати ці ролі, адже для того,
щоб колектив успішно функціонував, він має складатися не тільки з
хороших спеціалістів. Члени команди як особистості мають у
сукупності відповідати необхідному набору соціальних ролей. При
розподілі офіційних посад треба виходити із придатності індивідів до
виконання тої чи іншої ролі, а не з особистих симпатій або антипатій
керівника.
До таких ролей належать:
• "голова";
• "формувальник";
• "генератор ідей";
• "оцінювач ідей";
• "організатор роботи";
• "організатор групи";
• "дослідник ресурсів";
• "завершувач".
Концепція "командних ролей" є досить популярною.
Завдання для практичного опрацювання
Отримати у викладача бланк Методики діагностики функціональнорольових позицій в команді (додаток 4).
Виконати попарне анкетування. Проаналізувати результати та
здійснити їх рефлексію.
4. Чіткість визначення мети. Тут доречно навести відомий
афоризм: "Кожний солдат повинен знати свій маневр!". Кожний має
чітко уявляти, яких результатів треба досягнути, і поділяти при цьому
цілі колективу. Тоді люди будуть самостійно шукати компроміс між
індивідуальними і колективними інтересами.
Командир-лідер має знати, що енергія кожного військовослужбовця –
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це найпотужніший ресурс його управління. Люди спрямовують свою
енергію на те, щоб задовольнити індивідуальні потреби, і несуть
відповідальність за свою справу. Але коли їх примушують виконувати
професійні обов’язки проти їхньої волі і бажання, вони не здатні
вивільнити свій енергетичний потенціал, а навпаки – намагаються його
зберегти.
Отже, завдання будь-якого командира-лідера – це вивільнення
енергії підлеглих і спрямування її на досягнення цілей підрозділу.
5. Встановлені зрозумілі стандарти поведінки членів команди.
Тільки при дотриманні цих нормативів, норм і стандартів окремий
військовослужбовець може розраховувати на підтримку і визнання
іншими, а також на відповідну винагороду за свій вклад до загальної
справи забезпечення бойової готовності свого підрозділу.
6. Творчий підхід до вирішення службових завдань. Умовою
ефективності команди є постійний пошук нових ідей, перспективних
методів роботи тощо. Такий пошук стає внутрішньою потребою, яка
стимулює розвиток здібностей кожного військовослужбовця.
Ефективність керування також залежить від того, наскільки командир
зможе створювати і підтримувати в колективі творчу атмосферу
вирішення проблемних ситуацій.
Соціальні психологи також вважають, що ефективність команди
загалом визначають два основних фактори, які в англомовній
літературі отримали назви Taskwork і Teamwork (Shuffler, Pavlas, &
Salas, 2012).
Перший фактор (Taskwork) − виконання завдань, тобто
спроможність команди виконати те, що вона зобов’язана зробити за
заздалегідь узгодженими цілями. Команди, зазвичай, починають
виконувати поставлені завдання негайно і не звертають уваги на
створення позитивної динаміки свого розвитку, яка б сприяла цьому.
Другий фактор (Teamwork) − це налагоджені взаємовідносини,
коли в центрі уваги знаходяться не тільки взаємовідносини всередині
команди, але й міжгрупова динаміка, яка може сприяти підвищенню
продуктивності за допомогою встановлення співробітництва і
взаємодії між військовослужбовцями.
Важливо підтримувати рівновагу факторів виконання завдань і
взаємовідносин, так як це сприяє покращенню таких характеристик, як
швидкість і якість виконання службових завдань.
Майте на увазі, що підрозділ із добре налагодженими стосунками
між військовослужбовцями, але який не виконує завдання, не є
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успішним й ефективним. Аналогічно підрозділи, які досягли своїх
цілей, але не мають позитивних стосунків, довго не протримаються.
3.5.2. Командоутворення і згуртування військових
колективів
Командоутворення (англ. Team Building) – це процес
цілеспрямованого формування особливого способу взаємодії людей в
організаційній групі, що дозволяє ефективно реалізувати їх
енергетичний, інтелектуальний і творчий потенціали згідно зі
стратегічними цілями організації.
Розглянемо поетапну методику командоутворення, застосовану у
Збройних Силах України при підготовці професійного сержантського
складу представниками міжнародної компанії AS-MPRI (США).
Першим етапом розвитку групи є "Етап залежності – включення – прийняття" (ЗВП).
Група ввічлива, звертається до лідера за вказівками, порадами,
прагне отримати схвалення.
Другим етапом розвитку групи є "Етап незалежності – контролю – впливу" (НКВ). Для групи на даному етапі характерно:
прагнення доказати своє бачення явищ і процесів, заперечення
авторитету офіційно призначеної особи, нав’язування рішень групі
одним або двома членами.
Третій етап розвитку групи – "Етап взаємозалежності –
згуртованості – прихильності" (ВЗП). На даному етапі всі члени
групи співпрацюють, члени групи більш за все зацікавлені у
розв’язанні проблеми, група виявляє високу продуктивність.
Групи проходять етап формування групи, потім – етап нормування,
штурму й останній етап – виконання.
Усі групи різні. Вони по-різному проходять ті самі етапи.
Командир-лідер повинен здійснювати активний вплив на колектив
підрозділу на кожному етапі командоутворення.
Групи можуть повертатися на попередні етапи, але не можуть
перескакувати їх. Тут коротких шляхів немає.
Зміни поведінки групи на різних етапах командоутворення
показано у табл. 3.12.
Окремі складові поведінки групи у цій таблиці означають:
Норми – правила поведінки або нормативи групи.
Структура – керівництво групою або склад групи.
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Прийняття рішень – як група досягає погодженості,
одностайності. Цей процес буде відбуватися по-різному, в міру
розвитку групи.
Вплив – це хто або що вносить зміни у дії групи або дії окремих її
членів. Переходить від однієї особи до іншої у процесі того, як група
стає більш досвідченою.
Відгук (зворотний зв’язок) – це інформація, отримана групою або
окремими членами про дії групи або окремих її членів. Взаємодія у
групі стає більш продуктивною упродовж розвитку групи.
Змагання – зусилля, яких докладає група або окремі члени, щоб
добитися успішного завершення завдання. Ставлення до одержання
перемоги змінюється залежно від етапу, на якому знаходиться група.
Складові
поведінки

Етап ЗВП

Етап НКВ

Етап ВЗП

Норми

Розробка норм

Порушення норм

Перевірка норм
групою

Структура

Група
звертається за
порадами до
інструктора

Нав’язується
курсантом або
курсантами

Група
справляється
сама

Прийняття
рішень

Автократичне, за
участю меншості

Автократичне, за
участю меншості
та більшості

Погодженість
(одностайність)

Вплив

Прихований,
звернення до
вищого
авторитету

Відкритий,
дискусії

Відгук
(зворотний
зв’язок)

Незначний або
зовсім немає

Є, але
недостатній, щоб
відповідати
правилам

Змагання

Не може
перемогти.
Прагнення
уникнути
змагання

Повинен
перемогти.
Прагнення
боротися
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Спільний,
переходить до
курсанта для
виконання
завдання
Постійний
зворотний
зв’язок,
відповідає
правилам
Перемагають
всі. Прагнення
до співпраці

Табл. 3.12. Зміна поведінки групи в процесі її розвитку

Уміння лідера перетворити групову та індивідуальну поведінку на
сповнену смислу й упорядковану діяльність групи залежить від його
розуміння етапів розвитку групи, аспектів поведінки групи та
людського фактора. Тільки розуміючи це, лідер малої групи зможе
допомогти групі досягнути її максимального потенціалу. Мета
лідера – допомагати своїй команді виконувати поставлені завдання,
спираючись на атмосферу взаємної поваги і здатність цінувати
індивідуальні внески кожного у спільну справу.
Серед практичних методів командоутворення важливе місце
займають різноманітні соціально-психологічні тренінги, одним з
найбільш популярних форматів яких є так званий "мотузковий курс"
(англ. – Ropes Course) – командотворчий тренінг з використанням
різноманітних конструкцій та перешкод, в якому учасники створюють
команду і вчаться гармонійно у ній працювати.
Мотузковий курс був розроблений у США в 60-ті роки ХХ ст. для
психологічної і фізичної реабілітації учасників війни у В'єтнамі.
Основні результати, які досягаються в ході проведення
мотузкового курсу та інших практичних заходів командоутворення:
- командне прийняття рішень;
- командна єдність і згуртованість;
- довіра, відповідальність, вільний вибір;
- збільшення особистого вкладу членів команди у перемогу;
- підвищення рівня позитивних емоцій та задоволеності від
членства у команді.
Складовими процесу командоутворення є:
1. Формування й розвиток навичок командної роботи (англ. – team
skills), які є основою системи впровадження командного менеджменту
2. Формування командного духу (англ. – team spirit), тобто
сукупності психологічних феноменів, що характеризують неформальне
ставлення військовослужбовців до своїх побратимів, до бойової
команди, підрозділу, роду військ тощо.
3. Формування команди – дії з підбору, оптимізації структури
команди й функціонально-рольового розподілу.
Досвід формування та розвитку бойових команд за стандартами
НАТО сьогодні активно впроваджується у Збройних Силах України,
зокрема при відборі та підготовці військовослужбовців Сил
спеціальних операцій Збройних Сил України, як це відображено у
відеофільмах "Гарт сталевих" і "Рекрут" (Командування Сил
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спеціальних операцій ЗСУ, Військове телебачення України, 2017 р.).
Завдання і питання для самоконтролю
1. Виконайте попарне тестування за опитувальником Блейка – Мутон
(додаток 5) та визначити власний переважаючий стиль управління.
2. Якій функціонально-рольовій позиції в управлінській команді
відповідає такий опис:
Функції: сприймає різні точки зору і приймає рішення.
Властивості: вміє вислухати, красномовний, логічний, рішучий. Тип:
спокійна, стабільна особистість, потребує високомотивованої групи:
1) "голова";
2) "формувальник";
3) "генератор ідей";
4) "оцінювач ідей".
3. Розкрийте зміст і можливості застосування у військовій сфері
методики
діагностики
функціонально-рольових
позицій
в
управлінській команді.
4. Розкрийте
перелік
функціонально-рольових
позицій
в
управлінській команді та їх основні характеристики.
5. Охарактеризуйте основні чинники, які сприяють досягненню
групової згуртованості.
6. Розкрийте сутність та основні методи командоутворення
(формування команди).
7. Розкрийте вплив стилю керівництва командира підрозділу на
ефективність командоутворення.
8. Розкрийте зміст і призначення методики GRID Р. Блейка і Дж.
Мутон.
9. На підставі перегляду фрагментів відеофільмів "Два тижні у пеклі"
(США), "Гарт сталевих" та "Рекрут" (Україна) проаналізуйте та
порівняйте вітчизняні та зарубіжні підходи до командоутворення.
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Розділ 4
УПРАВЛІННЯ ГРУПОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Щоб перемогти, нам довелося змінитися.
На диво, ці зміни менше стосувалися
тактики чи нових технологій, а більше –
внутрішньої архітектури і культури
наших військ, іншими словами, нашого
підходу до управління.
Генерал Стенлі Маккрістал
4.1. Основи психології управління військового
керівника

4.1.1. Сутність психології управління та її особливості у
військовій сфері
Як зазначають українські військові психологи О.Ф. Хміляр та
В.І. Волков, термін "психологія управління" почав поширюватися в
СРСР у 20-ті роки минулого століття. На II Всесоюзній конференції з
наукової організації праці у березні 1924 року одна з доповідей була
повністю присвячена психології управління й пов’язаним з нею
проблемам. За тогочасними уявленнями, психологія управління була
покликана вирішити два завдання:
- підбір співробітників відповідно до виконуваних функцій і
відповідно до їх індивідуальних особливостей;
- вплив на психіку працівників через стимулювання.
Нині дослідники дають такі визначення психології управління:
Психологія управління – це:
галузь психології, яка продукує психологічні знання про
управлінську діяльність;
міждисциплінарний науково-практичний напрям, що розробляє
психологічне забезпечення вирішення проблем організацій.
Таке подвійне визначення не є випадковим, адже психологія
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управління має два основні джерела свого виникнення і розвитку:
1) потреби практики;
2) потреби розвитку психологічної науки.
Коли психологія перейшла від феноменалістичного опису
психічних явищ до безпосереднього вивчення механізмів психічного,
то як першочергове постало завдання управління психічними
процесами, станами, властивостями й у цілому діяльністю й
поведінкою людини. Поступово в розділах про трудову діяльність
виділилося самостійне питання про психологію управлінської
діяльності. Розвиток психології управління відтоді відбувається за
двома взаємозалежними напрямами у надрах психології й у суміжних
галузях знання.
У XXI ст. психологія управління переживає особливо інтенсивний
розвиток, її ідеї та практичні рекомендації стають не просто модним
віянням, а потужною високотехнологічною сферою управлінської
науки і практики. В останні роки з’явилася значна кількість книг із
психолого-управлінської проблематики, які мають виразний
прикладний характер. Більшість виданої за останні роки літератури є,
по суті справи, настільними посібниками для керівників різних рівнів;
інтеграцією психолого-управлінських знань шляхом об’єднання
досягнень різних галузей науки. Образно кажучи, своєрідне "свідоцтво
про народження" психології управління ще тільки заповнюється, й у
ньому зроблено лише перші записи; головний наголос робиться на
розгляді особливостей управління у сфері бізнесу та ділових відносин.
У процесі реформування Збройних Сил України та переходу на
стандарти НАТО у військовій сфері сьогодні відчувається гостра
потреба оволодіння офіцерським складом сучасними соціальнопсихологічними методами і технологіями військового управління.
Разом з тим ще у 1988 році провідний фахівець військової
психології, наш співвітчизник Я.В. Подоляк здійснив спробу наукового
обґрунтування поняття "психологія військового управління".
Незважаючи на те, що в його праці "Особистість і колектив: психологія
військового управління" відсутнє пряме визначення даної галузі
військової психології, можна на підставі висловлених автором
положень сформулювати досліджуване поняття. Він визначив
психологію військового управління як галузь військової психології,
яка вивчає соціально-психологічні сторони управлінської діяльності
командира-єдиноначальника у співвідношенні з обумовленими цією
діяльністю діями його підлеглих.
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Наразі склалися дві точки зору на об’єкт психології військового
управління. Так, відповідно до першої, її об’єктом є системи "людина –
техніка" і "людина – людина", розглянуті з метою оптимізації
управління цими системами (функціонально-структурний аналіз
управлінської діяльності; інженерно-психологічний аналіз побудови й
використання автоматизованих систем управління (АСУ); соціальнопсихологічний аналіз військових управлінських колективів; взаємини
людей у них; дослідження психології військового керівника, відносин
між військовим керівником і підпорядкованими військовослужбовцями;
психологічних аспектів підбору й розміщення військових керівних
кадрів, психолого-педагогічних питань підготовки військових
керівників).
Відповідно до іншої точки зору об’єктом психології військового
управління може бути лише система "людина – людина", що розглядається також з метою оптимізації управління цією системою. Поряд із
нею розглядається ще ряд підсистем: "особистість – група", "особистість – організація", "група – група", "група – організація", "організація
– організація".
Що ж до предмета психології військового управління, тобто того,
що саме вивчає ця наука, то в найбільш загальному вигляді він є
психологічним аспектом процесу керівництва різними видами
військової діяльності та міжособистісного спілкування у військових
організаціях, тобто психологічним аспектом військових управлінських
відносин.
Конкретний прояв предмета психології військового управління
можна подати в таких рівнях психолого-управлінської проблематики:
1) психологічні аспекти діяльності військового керівника:
психологічні особливості військової управлінської праці взагалі, її
специфіка в різних сферах військової діяльності;
психологічний аналіз особистості військового керівника,
психологічні вимоги до особистісних якостей військового керівника;
психологічні аспекти ухвалення військового управлінського
рішення; індивідуальний стиль управління військового керівника та
проблеми його коригування;
2) психологічні аспекти діяльності військової організації як
суб'єкта та об'єкта військового управління:
можливості використання психологічних факторів для вирішення
військових управлінських завдань;
закономірності формування сприятливого соціально-психологіч-
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ного клімату у військовій організації;
закономірності формування оптимальних міжособистісних взаємин
у військовій організації, проблема психологічної сумісності;
формальна та неформальна структури військової організації;
мотивація служби членів військової організації;
ціннісні орієнтації у військовій організації, управління процесом їх
формування;
3) психологічні аспекти взаємодії військового керівника з членами
військової організації:
проблеми створення й функціонування системи комунікації в
процесі військової взаємодії;
проблеми військово-управлінського спілкування; оптимізація
взаємин у ланці "керівник-підлеглий";
інформованість як фактор підвищення ефективності військового
управління.
Для того, щоб вивчати ці проблеми й давати обґрунтовані наукові
рекомендації,
психологія
військового
управління
повинна
використовувати досягнення цілого ряду наук. Йдеться, насамперед,
про активне застосування знань і даних різних галузей психологічної
науки, серед яких – загальна психологія, військова, соціальна, педагогічна,
інженерна психологія та інші.
Поряд із цим психологія військового управління ґрунтується на
відповідних знаннях, які є надбанням науки військового управління.
Відзначають також тісний зв’язок психології військового управління й
соціології (особливо соціології організацій), воєнної теорії і практики,
ергономіки, менеджменту, військової етики та етикету, культури,
психології службового спілкування і т. ін.
Виходячи з цього, О.Ф. Хміляр та В.І. Волков визначають
психологію військового управління як галузь військової психології, яка
поєднує досягнення різних наук у сфері вивчення психологічних
аспектів процесу військового управління й спрямована на оптимізацію
і підвищення ефективності цього процесу.
4.1.2. Офіцер як військовий лідер та суб’єкт військового
управління
Офіцер є військовим лідером і суб’єктом військового управління. Він
виступає центральною і ключовою фігурою в системі військовоорганізаційних відносин. Саме військовий лідер вносить порядок і логіку
в діяльність військовослужбовців, об’єднуючи їх у групу чи організацію
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для досягнення спільних цілей, вирішення поставлених завдань.
Військовий лідер визначає спрямованість і характер діяльності військової
організації.
Індивід стає лідером або внаслідок прояву особливостей його
характеру, або ж під тиском обставин. У першому випадку індивід буде
постійно демонструвати якості лідера, змагатися з іншими за право бути
ним без застережень та незалежно від ситуації. В іншому – індивід
готовий узяти на себе функції лідера лише за певних умов. Є індивіди,
які за жодних обставин не бажають бути лідерами. Незважаючи на всю
соціальну привабливість становища лідера вони віддають перевагу ролі
тих, кого ведуть, і помічають не так переваги, як недоліки ролі та
становища лідера.
Лідери є помітними фігурами в усіх сферах соціальних відносин: усім
відомі політичні лідери, глави сімей, "законодавці" моди на будь-що,
"заводії" у дружньому колі й т. ін. Серед усієї різноманітності когорти
лідерів особливе місце посідають військові лідери-управлінці внаслідок
соціальної значимості їх ролі.
Тому є сенс розглянути роль саме військового лідера, специфічні риси
його особистості та професійної компетентності, які позитивно
впливають на ефективність діяльності військової організації.
У сучасній літературі існує безліч підходів щодо визначення цього
поняття. Кожен з них розглядає феномен військового лідера з різних
точок зору.
По-перше, військовий лідер – це особистість, яка перебуває в
центрі військової групової активності. Даний підхід наголошує на
поляризації і концентруванні членів групи навколо військового лідера.
Становище дає військовому лідерові можливість одержувати максимум
інформації і справляти більший вплив на розвиток подій (на відміну від
інших членів групи). Як правило, військовий лідер перебуває в центрі
уваги групи. Однак далеко не всі військовослужбовці, що потрапляють у
центр уваги, є насправді військовими лідерами.
По-друге, військовий лідер – це особистість, здатна привести
групу до поставленої мети. Цей підхід привертає увагу до такого
складного завдання військового лідера, як визначення спільної мети і
роз’яснення її для всіх членів військової групи. Аналізуючи військову
групову діяльність, лідер діє в напрямі зменшення розриву між
груповими зусиллями та очікуваним кінцевим результатом.
По-третє, військовий лідер – це особистість, яку лідером визнала
сама група. Цей підхід, що спирається на соціометрію, привертає увагу
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до важливості групового та індивідуального сприйняття членами
військової групи один одного.
По-четверте, військовий лідер – це особистість, яка впливає на
групові характеристики, змінюючи їх. Під впливом справжнього
військового лідера поведінка групи стає більш послідовною і
передбачуваною. Для цього соціально-психологічного явища існує
спеціальний термін "синтальність".
Синтальність або синтейліті (англ. Syntality) – це психологічний
термін, що визначає характеристику групи тією ж мірою, якою поняття
"особистість" визначає особливості індивіда. Автор терміна – Реймонд
Б. Кеттел, який утворив його з префікса "syn-" (разом, спільно) та
іменника "mentality" (розум, ментальність). Синтальність військової
групи (та її діяльності) можна виміряти й оцінити. Метод її оцінки і
вимірювання, випробуваний і запропонований Кеттелом та його
колегами, за своєю структурою та змістом близький до асесмент-центру.
Військовий лідер у даному контексті – це той, хто цілеспрямовано
змінює рівень групової діяльності та її продуктивність. Цей підхід
зосереджує увагу на важливому аспекті міжособистісної взаємодії,
з’ясовуючи, хто, як і на кого впливає. Той член групи, чий вплив домінує,
як правило, змінює спрямованість свідомості та моделі поведінки інших
членів військового колективу.
По-п’яте, військовий лідер – це особистість, яка має формальний
статус лідера та управляє груповою діяльністю. Цей підхід дає змогу
зосередити увагу на прагматичному виконанні визначених функцій
усередині групи, залишаючи осторонь психологічні аспекти військового
управління.
По-шосте, військового лідера сприймають також як особистість,
що засвоїла характерні військові управлінські моделі поведінки. Цей
підхід зумовлений самосприйняттям особистості та звичними
прийомами вирішення військових ситуаційних проблем.
По-сьоме, військовий лідер – це особистість, яка має підтримку з
боку членів військової групи й здатна впливати на їхню поведінку,
не завжди вдаючись до застосування зовнішньої сили і влади. Це
визначення фокусує увагу на психологічних характеристиках
групових взаємин, за яких виникають довірливі стосунки і
формується бажання прислухатися до думки конкретного члена
військової групи.
Цей короткий огляд дефініцій поняття "військовий лідер" не вичерпує
всіх існуючих підходів, а лише дозволяє продемонструвати широту
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поглядів і багатоаспектність особистості військового лідера, що відрізняє
його від інших членів військової групи.
Не кожен командир (начальник) і не кожен формальний військовий
керівник є визнаним лідером групи. Для цього він повинен мати
відповідну компетентність лідера.
Чим вона відрізняється від компетентності командира?
Компетентність командира (начальника) є визначальною в таких
сферах як:
- планування (визначення мети, конкретизація завдань, планування
дій і попередній облік ресурсів);
- управління підлеглими (формування організаційної структури,
визначення функцій кожного, організація системи контролю);
- здійснення контролю (моніторинг діяльності, виявлення проблем
та їх розв’язання).
Компетентність військового лідера є визначальною для:
- визначення напряму військової діяльності (загальне бачення
мети, стратегія військової діяльності, формування військової
організаційної культури);
- об’єднання військовослужбовців (формування та управління,
створення коаліцій, налагодження зв’язків);
- мотивації і спонукання (стимулювання активності і творчості,
формування цінностей та емоцій, навчання).
Практика засвідчує, що легше стати сильним командиром (начальником), ніж ефективним військовим лідером. Коли командир
(начальник) бере на себе функції військового лідера, то цим самим він
покладає на себе й певні моральні зобов’язання:
- коли змінюється стиль взаємодії з підлеглими, командир
(начальник) може відчувати страх втрати авторитету влади. За умови
закритості організації моделі поведінки лідера-управлінця можуть
суперечити організаційній структурі та культурі;
- він змушений витрачати більше енергії та часу на взаємодію з
підлеглими. Але як тільки його потенціал як військового лідера буде
розкрито, з’ясується, що для ефективного управління підлеглими тепер
потрібно докладати набагато менше зусиль та енергії, ніж раніше;
- командир (начальник) бере на себе особистісну відповідальність за
результативність взаємодії й позитивне сприйняття підлеглими цієї
взаємодії. Військовий лідер має більше точок дотику з підлеглими, ніж
цивільний начальник. Ця ситуація має як позитивні, так і негативні
сторони. Домінування позитивних або негативних тенденцій залежить
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від компетентності та особистісних якостей військового лідера;
- відкрита модель взаємодії, що передбачає існування зворотного
зв’язку, не завжди є приємною для командира (начальника). Йдеться про
ситуацію, коли він починає відчувати дискомфорт від неминучості
багатопланової оцінки його можливостей з боку підлеглих та усвідомлює
свою неспроможність як військового лідера впливати на них належним
чином.
Поєднання здібностей ефективного військового лідера та командира
(начальника) є запорукою успішного функціонування військової
організації та розвитку її конкурентних переваг в умовах динамічно
мінливого середовища.
По-перше, лише військові лідери-управлінці можуть виробити
ефективну стратегію військової організації у нових, подекуди жорстких
економічних умовах та об’єднати організаційні зусилля, спрямовані на
досягнення поставлених цілей.
По-друге, не можна примусити військовослужбовців виявляти
творчий підхід до служби, впроваджувати інновації, але можна
надихнути їх на це.
По-третє, в умовах обмеженості ресурсів військовий лідер більш
ефективно вирішує складні проблеми, оптимально використовує
кадровий потенціал. Він має набагато більше важелів впливу на
мотивацію підлеглих.
По-четверте, військовий лідер успішно вибудовує міцні партнерські
взаємини всередині військової організації та поза нею, ніж командир
(начальник) без якостей лідера.
Отже, турбота про підвищення ефективності військової
організаційної діяльності повинна виражатися в конкретних діях
військового управління, що охоплюють:
- діагностику та розвиток управлінського потенціалу військових
керівників усіх рівнів;
- діагностику управлінського потенціалу кадрового резерву (щоб
з’ясувати бажання командирів (начальників) перебрати на себе
управлінські функції);
- розвиток компетентності військового персоналу та його мотивації
до успіху;
- просування у військовій управлінській ієрархії військовослужбовців, що мають якості ефективних військових лідерів-управлінців.
Уже в перших працях з психології управління як один з її суттєвих
напрямів було започатковано психологію особистості лідера. Емпіричне
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вивчення цієї проблеми почалося з 20-х років минулого століття й нині
проводиться досить інтенсивно. Проблема лідерства та керівництва є
однією з кардинальних проблем психології управління взагалі.
Спочатку лідер сприймався як член групи, що висувається в
результаті взаємодії членів групи в процесі вирішення конкретної
проблеми. Він демонструє більш високий, ніж інші члени групи, рівень
активності, участі, впливу в процесі вирішення даної проблеми. Іншими
словами, лідер проявляється в конкретній ситуації, беручи на себе певні
функції, Інші члени групи виявляють згоду щодо лідерства, тобто
вибудовують з лідером такі стосунки, які передбачають, що він буде
вести, а вони будуть тими, кого ведуть.
Процес лідерства може бути досить суперечливим: рівень "домагань"
лідера та рівень готовності інших членів групи прийняти його провідну
роль можуть не збігатися. З’ясувати справжні можливості лідера означає,
перш за все, з’ясувати, як сприймають лідера інші члени групи. Вплив
лідера на групу не є величиною постійною: за певних обставин лідерські
можливості можуть зростати, а за інших, навпаки – знижуватися.
Важливо відзначити, що, розглядаючи проблему лідерства, зарубіжна
психологія ототожнює поняття "лідер" і "керівник" (хоча в німецькій
мові, на відміну від англійської, існують обидва поняття). Вітчизняні
дослідники трактують керівництво і лідерство як два різних явища,
властивих організованим спільнотам.
Вимагає окремого розгляду проблема співвідношення двох понять –
"управління" і "керівництво". Управління є більш широким поняттям, що
означає цілеспрямований вплив на систему чи на окремі процеси, які
відбуваються в ній. Мета цього впливу – змінити стан системи чи надати
їй нових властивостей та якостей. Поняття "управління" стосується як
технічних ("машина – машина"), соціотехнічних ("людина – машина"),
так і соціальних ("людина – людина") систем. Керівництво ж є окремим
випадком управління. На відміну від останнього військове керівництво:
- обмежується впливом на військовослужбовців, військові спільноти;
- передбачає взаємодію керівника з підлеглими;
- повинно спрямовувати військову діяльність відповідно до намірів
керівника.
Поняття "керівник" і "лідер" не є ідентичними. Головна якість
лідера – чітке бачення мети, яка іншим уявляється в дуже розпливчастих обрисах або не усвідомлюється зовсім. Основна ж якість
керівника – з найменшими втратами реалізувати поставлену мету.
Отже, військове лідерство – це усвідомлений (цілеспрямований)
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вплив на підпорядкованих військовослужбовців і їх спільноти, що
приводить до усвідомленої й активної поведінки та діяльності
підлеглих відповідно до намірів військового лідера.
Тому військове керівництво можна назвати військовим управлінням,
але далеко не всяке військове управління є військовим керівництвом.
Істотні відмінності між лідерством і керівництвом полягають:
- у змісті понять: військове керівництво передбачає організацію всієї
діяльності військової групи, а лідерство характеризує психологічні
відносини, що виникають у групі "по вертикалі", тобто з погляду
стосунків домінування і підпорядкування;
- за характером виникнення: військове керівництво є закономірний
і необхідний атрибут процесу виникнення військової організації, у той
час як лідерство виникає спонтанно, як наслідок взаємодії людей.
Відповідно до цього військовий керівник призначається офіційно, а лідер
висувається стихійно.
Дослідники стверджують, що в будь-якій справі 80% успіху залежить
від керівника і лише 20% – від підлеглих.
Діяльність військового лідера за стандартами НАТО базується
значною мірою на принципах американської школи менеджменту.
Вони включають:
- функціонування: керівництво – це процес правової організації та
управління спільною діяльністю членів організації, а лідерство – процес
внутрішньої соціально-психологічної організації та управління спілкуванням і діяльністю;
- соціальну роль керівника і лідера: керівник є посередником між
соціальним контролем і владою, а лідер – суб’єктом групових норм та
очікувань, що спонтанно формуються в міжособистісних стосунках;
- регламентацію діяльності: діяльність керівника регламентується
відповідним правовим забезпеченням, діяльність лідера визначається
морально-психологічними нормами спільної діяльності;
- режим зовнішніх зв’язків: керівник представляє групу в
зовнішній організації й вирішує питання, пов’язані з її офіційними
зовнішніми відносинами; лідер у своїй активності обмежений внутрішніми груповими стосунками.
Керівництво – явище більш стабільне, ніж лідерство, воно менше
залежить від перепадів у думках і настроях членів організації.
Військове керівництво – це процес правового впливу, який
військовий керівник здійснює на основі влади, делегованої йому
державою.
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Військове керівництво більшою мірою є соціальною характеристикою
відносин у військовий групі, насамперед з погляду розподілу ролей
військового управління і підпорядкування. Військове керівництво
базується на принципах правових відносин, контролю і застосування
дисциплінарної практики.
У свою чергу, лідерство – це процес психологічного впливу однієї
людини на інших у процесі їх спільної життєдіяльності, що пов’язано із
сприйняттям, наслідуванням, розумінням один одного. Лідерство є суто
психологічною характеристикою поведінки деяких членів групи. В
основі лідерства – принципи вільного спілкування, взаєморозуміння й
добровільного підпорядкування.
Отже, військову управлінську діяльність в широкому розумінні слова
може здійснювати не лише військовий керівник, але й лідер. Соціально
прийнятним та ефективним у сучасних умовах є військове керівництво
людьми, яке здійснюється у формі лідерства. В ідеалі ці дві ролі виконує
та сама людина, але так, на жаль, буває не завжди.
У традиціях багатьох армії є логічним, що лідер і керівник – це, як
правило, та сама особа. Коли військовослужбовця призначають
військовим керівником на якому-небудь рівні управління, бажано, щоб
протягом визначеного терміну (як правило, декількох місяців) він
зарекомендував себе як лідер. Якщо ж це йому не вдалося, то за
неписаними правилами такий військовий керівник повинен звільнити
займане місце для того, хто може стати лідером.
Згідно з правилом, введеним у британській армії у 1939 році, всі
офіцери повинні були служити протягом принаймні декількох місяців
рядовими або сержантами. Цей принцип є важливим, по-перше, тому, що
в цьому випадку майбутній офіцер може отримати уявлення про життя
людей, якими він збирається командувати (що в будь-якому
нормальному суспільстві, на їх думку, повинно бути обов’язковою
умовою лідерства). По-друге, служба рядовим стає гарною перевіркою
солдатських якостей людини. По-третє, солдати бачать, що кращих з них
роблять офіцерами, розуміють, що цей вибір обумовлений тільки
особистими якостями і жодна протекція ролі не відіграє. Це дійсно дуже
важливо. Важливіше навіть не те, щоб офіцерів ретельно відбирали, а
щоб це дійшло до свідомості солдатів.
Слід зазначити, що британська армія щодо цього йшла попереду
промисловості. Приймаючи на роботу в управлінський апарат
випускників університетів, їх не обов’язково просили спочатку
попрацювати в цехах, хоча така практика була поширена якийсь час
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після закінчення війни за зразком, прийнятим в армії, й зникла пізніше.
Як потрібно здійснювати відбір армійського офіцера? Протягом
першого року війни англійська армія при виборі офіцерів практикувала
опитування. Серед іншого в біографіях офіцерів цікавило: "В яку школу
ви ходили?" і "Чим займається ваш батько?". Проведені аматорами такі
опитування не могли надійно визначати, чи є в людині здібності до
лідерства. Двадцять п’ять відсотків (а один раз навіть п’ятдесят) з тих,
хто був обраний таким способом, пізніше були повернуті в їхні
підрозділи зі шкіл офіцерів як непридатні до командування взводами.
Стривожений високою часткою невдач, генерал-ад'ютант британських
збройних сил генерал сер Рональд Ф. Адам зібрав робочу групу високопоставлених офіцерів і психологів, включаючи героя Першої світової
війни відомого психоаналітика Вільфреда Р. Байона, який також зробив
великий внесок у соціальну психологію.
Разом вони розробили новий метод відбору лідерів, так звану Комісію
з відбору офіцерів для сухопутних військ (спочатку вона мала назву War
Office Selection Board, згодом Army Officer Selection Board – AOSB). Ця
комісія стала одним із перших зразків відомих зараз асесмент-центрів.
AOSB розгорнула свою діяльність протягом декількох днів. Принцип
відбору був наступним: формувалися кілька груп із кандидатів в офіцери,
яким пропонувалося виконати певні завдання. Завдання включали
навчання в польових умовах, тести на визначення здібностей, рольові
ігри. Вся процедура займала три дні. Темп і вимоги програми
створювали певну напругу, що було зовсім незайвим, коли мова йшла
про вибір лідерів для армії. З особливою увагою відповідальні особи
спостерігали за тим, як кандидати виконують командні завдання, тобто
допомагають групі досягти мети й формують з неї єдиний колектив.
Інакше кажучи, потенційний лідер перевірявся на готовність здійснювати
триєдине завдання лідера.
Ця концепція відрізнялася від інших, оскільки припускала, що лідер
народжується із задатками керівника і повинен мати природне терпіння
або рішучість, які дозволять йому взяти на себе керівництво в будь-якій
ситуації.
Система AOSB виявилася дуже ефективною. Вона і до сьогодні
використовується в британській армії й збройних силах ряду інших
держав. Крім державної служби, що розробила свою версію AOSB під
час війни, дуже мало інших організацій зацікавилися цим методом
відбору. Дотепер його потенціал недостатньо оцінений у таких сферах,
як промисловість, торгівля, комунальне обслуговування. Відповідно до
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системи AOSB можливості кандидата в командири оцінювалися на
практиці.
Переваги лідера полягають у тому, що за ним організація визнає
моральне право ухвалювати рішення у важливих для неї ситуаціях. Це
людина, що займає вершину в ієрархічній градації статусу й престижу
членів організації.
Англосаксонський корінь слів lead, leader й leadership – "lead", що
означає "дорога", "шлях". Він походить від дієслова "leaden", що значить
"подорожувати", "йти". Англосакси розширили його до значення
подорожі, того, що люди роблять на цьому шляху. Мореплавці, називали
так курс судна у морі. Лідер був людиною, що показувала шлях. На землі
він робив би це, просто крокуючи попереду інших або взявши на себе
лідерство, як ми говоримо зараз. У морі він був би навігатором і
рульовим, оскільки в ті часи обидві ці функції виконувала одна людина.
Цікаво, що ця метафора шляху для слова "лідер" відсутня в інших
європейських мовах. Навіть у неспокійних сусідів англосаксів –
шотландських й ірландських кельтів – її немає. Подібно французам, у
яких відсутній цей образ, вони використовують слово, в основі якого
лежить зовсім інше – голова людини.
Навряд чи потрібно говорити, що ці дві метафори – голови й
подорожі, шляху – мають різні конотації. Одна вказує вертикаль, інша –
горизонталь. Голова перебуває на чолі тіла, це найважливіша його
частина. Цей образ відповідає сприйняттю племені або співтовариства як
ієрархічної структури. Те, що перебуває вище від землі, вважається
більше важливим, істотним. До речі, саме тому в сприйнятті людей
історично склалось так, що лідери повинні були бути людьми високого
зросту, інакше це викликало незмінний подив. Саме від французького
слова chef ("голова") слово "шеф", що означає "керівник".
До речі, українська мова також запозичила слово "голова", що у нас
трактується як: "начальник", "управляючий" та інше. Проте, у нас також
вживається слово "провідник" у значенні лідера якогось суспільного
руху, що походить від слова "вести", як і "лідер".
Слово "лідер" не має ієрархічного відтінку, тому що він і ті, хто за
ним крокує, перебувають на одному рівні, вони рівні. Європейці, чиї
мови не мають етимологічної концепції лідерства – особливо французи й
іспанці, недавно запозичили слово "лідер" з англійської мови.
Чим же відрізняється військовий керівник-лідер від військового
керівника-адміністратора?
Основна відмінність полягає в тому, що лідер не командує, не наказує
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і "не давить" на військовослужбовців заради досягнення будь-яких,
подекуди далеких від їхнього розуміння цілей, а веде за собою людей на
вирішення спільних для військового колективу проблем.
Військового керівника-лідера визначають насамперед наступні
риси:
- здатність усвідомлювати спільні потреби і проблеми
військового колективу та брати на себе частку роботи із задоволення
цих потреб й вирішення проблем, чого інші члени військового колективу
взяти на себе не можуть;
- здатність бути організатором спільної діяльності: військовий
керівник-лідер формулює мету, що хвилює більшість членів військового
колективу, бере на себе відповідальність за створення нехай не всіх, але
обов’язково основних, визначальних умов для досягнення цієї мети; уміє
планувати спільну роботу, враховуючи інтереси і можливості кожного
члена військового колективу; втягує людей у виконання необхідних для
колективу, але не дуже вигідних для окремих виконавців справ;
використовує для прийняття рішення думки і пропозиції колективу,
інколи протилежні власній позиції; вміє робити організовані ним справи
цікавими і привабливими для інших військовослужбовців; планує
спільну роботу з урахуванням інтересів і можливостей кожного члена
військового колективу;
- чуйність і проникливість, довіра до військовослужбовців: він
знаходить час, щоб вислухати їх, і вміє слухати; з ним легко розмовляти
на будь-яку інтимну тему, оскільки він вміє зберігати таємниці; лідер
знає, у чому полягають інтереси військовослужбовців, з якими він
пов’язаний по службі, і готовий їх відстоювати; здатний зрозуміти
труднощі (проблеми) окремого військовослужбовця; почуває, кому він
потрібний; готовий заступитися за підлеглого, якщо з ним поводяться
несправедливо; здатний розуміти те, про що люди воліють мовчати;
здатний до співпереживання;
- представницькі схильності: він є ініціатором спільних для членів
військового колективу позицій. Уміє вловлювати й виражати спільну
думку членів військового колективу з будь-яких важливих для них
проблем; ставить питання про потреби військового колективу перед
керівництвом, не чекаючи наказу "зверху"; готовий поступитися
особистими інтересами заради інтересів військового колективу; є
представником військового колективу у взаєминах з вищим
керівництвом;
- емоційно-психологічний вплив: лідер здатний заохочувати людей
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до діяльності, не віддаючи прямих розпоряджень і команд; він вищою
мірою наділений "почуттям ліктя", уміє переконувати, підтримувати; має
неформальний авторитет (йому б підкорялися, за ним ішли б, навіть якби
він не мав ніякої керівної посади);
- оптимізм: лідер упевнений, що численні проблеми, що постають
перед людьми, можна розв’язати; своїм оптимізмом він підтримує в
людях віру у власні сили.
Таким чином, розглянувши основи психології управління
військового керівника-лідера, можна зробити висновки:
Сучасний військовий керівник – індивід, який гармонійно
поєднує в собі якості військового лідера і командира (начальника).
Як командир (начальник), військовий керівник реалізує свої законні
повноваження і статутну владу для ефективного вирішення
організаційних завдань; а як лідер, він використовує силу
особистісного впливу на підлеглих. Отже, керівник-лідер має більше
можливостей для ефективного управління військовою організацією,
ніж просто командир (начальник) або неформальний лідер, що не
має статутної влади.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Як ви розумієте сутність та відмінності між поняттями
"керівництво" та "лідерство"?
2. Опрацюйте "Пам’ятку начальникові (командирові)" (додаток 1).
Які поради і рекомендації з цієї пам’ятки спрямовані на
формування таких рис військового керівника-лідера, як: здатність
усвідомлювати спільні потреби і проблеми військового колективу
та брати на себе частку роботи із задоволення цих потреб й
вирішення проблем; здатність бути організатором спільної
діяльності;
чуйність
і
проникливість,
довіра
до
військовослужбовців; представницькі схильності; емоційнопсихологічний вплив; оптимізм.
Підготуйтесь до обговорення.
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4.2. Соціально-психологічні технології розвитку
професійно-управлінського самовизначення
командного складу

4.2.1. Дослідження проблем професійного самовизначення
Дослідження проблем професійного самовизначення можна
розглянути на прикладі концепцій професійного розвитку, авторами
яких є:
1) Абрагам Маслоу – центральним поняттям його концепції є
"самоактуалізація" як прагнення людини удосконалюватися,
виражати, проявляти себе в справі, що є для неї значущою. Потребу
самоактуалізації Маслоу вважав найвищою в ієрархії базових потреб
людини. Зазвичай описану Маслоу ієрархію потреб зображують у
вигляді піраміди, рівнями якої є:
- потреба самоактуалізації;
- потреби поваги;
- потреби любові (соціальні);
- потреби безпеки і захищеності;
- фізіологічні потреби.
В Україні проблемами психології професійного самовизначення
займаються:
2) Українська асоціація організаційних психологів та психологів
праці (УАОППП) – голова асоціації, доктор психологічних наук
Людмила Карамушка;
3) Гуманітарний інститут Національного університету оборони
України (НУОУ) – начальник інституту, доктор психологічних наук
полковник Василь Осьодло.
Обміркуйте та обговоріть у малих групах хід вашого
професійного самовизначення і становлення як майбутніх
офіцерів, які при цьому є проблеми і шляхи їх вирішення.
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4.2.2. Професійно-управлінське самовизначення офіцера

За визначенням фахівців УАОППП: "Професійно-управлінське
самовизначення – це процес розвитку професіонала в управлінні, який
забезпечує можливість його виходу на рівень особистісної регуляції,
самосвідомості та самодетермінації професійної поведінки".
При цьому джерелами управлінського розвитку (чинниками,
які сприяють просуванню керівника в системі управління) є:
- рівень самостійності і зрілості особистості;
- орієнтація на певний приклад;
- вміння пристосовуватись до змін і вимог середовища;
- цілеспрямованість у самовдосконаленні;
- комунікабельність і відкритість до нового досвіду.
Проаналізуйте, як ці джерела діють в сучасних Збройних
Силах України, визначити основні бар’єри для просування.
Як цьому сприяє система управління кар’єрою?
Управління кар’єрою – заходи, які проводяться кадровими органами щодо планування, мотивації, супроводження та контролю
кар’єрного росту персоналу відповідно до цілей, потреб
і можливостей збройних сил та конкретної особи.

i

За результатами багаторічного систематичного вивчення
мотивації вибору професії офіцера у Збройних Силах України
під керівництвом доктора соціологічних наук Едуарда Афоніна, що
проводилось протягом 1992 - 2014 рр., було встановлено, що
основними мотивами вибору цієї професії були:
- престиж професії офіцера в суспільстві – 67%;
- прагнення бути самостійним – 65%;
- висока стабільна оплата праці і пенсія – 62%;
- прагнення до фізичного і психологічного удосконалення – 56%;
- романтика військової служби – 51%.
У Збройних Силах України розроблено і впроваджено у практику
типовий алгоритм управління кар’єрою офіцера, який схематично є
таким:
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За спрямованістю виділяють такі типи кар’єри:
кваліфікаційна або горизонтальна – військовослужбовець підвищує
свою кваліфікацію, набуває нових знань і навичок роботи, але при
цьому продовжує займати попередню посаду або переміщується на
аналогічний рівень в інший підрозділ чи переходить у суміжну
функціональну сферу військово-професійної діяльності;
статусна або вертикальна – зайняття військовослужбовцем посади
більш високого рівня, що приводить до підвищення його статусу в
ієрархічній структурі військового підрозділу.
Фокус-група – сфокусоване на певних питаннях групове інтерв’ю
організоване у вигляді розмови групи респондентів на задану тему. На
відміну від класичних інтерв’ю комунікація відбувається переважно
між самими респондентами, а модератор лише направляє розмову в
потрібне русло.
Підготуйтеся до обговорення методом фокус-групи проблем
професійно-управлінського самовизначення:
• мотивація вибору управлінської діяльності та зростання;
• уявлення про управлінську діяльність і кар'єру;
• професійна Я-концепція та професійна рефлексія.
4.2.3. Методи і методики діагностики професійноуправлінського самовизначення
Предметом оцінювання та аналізу в ході діагностики професійноуправлінського самовизначення є такі якості особистості:
• мотивація вибору військово-управлінської діяльності та кар’єри;
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• уявлення про управлінську діяльність і кар'єру;
• професійна Я-концепція та професійна рефлексія.
При цьому доцільним є застосування поряд із традиційними
процедурами оцінювання якісних методів збору інформації.
За допомогою таких методів можна:
• отримати додаткову інформацію про щось особливе в досвіді
майбутніх фахівців і початківців;
• отримати індивідуалізований матеріал про ставлення фахівців до
управління, власних можливостей та обмежень у цій сфері;
• зупинитись на особливому та типовому в картині уявлень фахівців
про управління.
Отже, вивчення професійно-управлінського самовизначення
потребує використання якісної та кількісної стратегії дослідження, а
також застосування цілого комплексу різних психологічних методів і
прийомів:
• метод індивідуального фокусованого інтерв'ю;
• метод групового фокусованого інтерв'ю;
• напівпроективне анкетування у формі незавершених речень;
• самооцінка управлінської придатності та рівень професійних
домагань;
• об'єктивна оцінка придатності до управлінської діяльності:
- експертні оцінні шкали;
- діагностичні ділові ігри;
- стандартизовані опитувальники.
Нижче деталізуються названі методи, з допомогою яких можна
отримати важливу інформацію про процес професійно-управлінського
самовизначення майбутніх офіцерів, який зароджується на початку їх
професійної кар'єри.
Метод 1. Напівпроективне анкетування у формі незавершених
речень
Метод анкетного опитування виконує в дослідженні професійноуправлінського самовизначення поліфункціональну роль, дозволяючи
вивчити даний процес різнобічно. Через те, що свої кар'єрні домагання
частина респондентів приховує, не бажає їх з деяких причин
оприлюднювати, ефективним може бути застосування напівпроективного анкетування у формі незавершених речень, орієнтовний зразок
якого наведено нижче.
Зразок бланка анкети "Незавершені речення"
Інструкція. Шановний учаснику опитування! Складіть, будь ласка,
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закінчення речень так, щоб кожне з них мало вигляд довершеного
тексту. Намагайтеся довго не розмірковувати і формулювати
продовження речення спонтанно.
Блок 1.
1. Робота з особовим складом вимагає...
2. Найважливіше в роботі офіцера органів МПЗ – це...
3. Більшість офіцерів органів МПЗ здається мені...
4. Ті, хто керує органами МПЗ, повинні...
Блок 2.
5. Найбільша цінність в роботі з особовим складом для мене...
6. Мої головні професійні інтереси – це...
7. Цікавим в роботі офіцера органів МПЗ для мене є...
8. Більшість приваблює управлінська кар'єра через те, що...
Блок 3.
9. Якщо я стану офіцером органів МПЗ, то...
10. Мої сильні сторони як офіцера органів МПЗ – це...
11. Мої мінуси як офіцера органів МПЗ – це...
12. Щоб досягнути вершини в кар'єрному рості, потрібно...
Блок 4.
13. У мої найближчі плани входить...
14. Стати офіцером МПЗ для мене означає...
15. Кар’єрному зростанню в органах МПЗ сприяє...
16. Успішній управлінській кар'єрі в органах МПЗ перешкоджає...
Обробка та інтерпретація результатів:
"Незавершені речення" включають чотири змістових блоки:
• вивчення уявлень і знань респондентів про управлінську діяльність, її завдання, специфіку, вимоги до особистості професіонала, а
також гендерних стереотипів;
• з'ясування особливостей професійно-управлінської спрямованості
(базові професійні цінності, основні мотиви вибору управлінської
діяльності);
• встановлення рівня актуалізованості потреби у професійноуправлінському самовизначенні, ставлення респондентів до своїх
обмежень і можливостей у цій сфері;
• виявлення особливостей управлінських намірів, домагань, локусу
контролю стосовно проблем розвитку управлінської кар'єри.
Під час аналізу анкет увага зосереджується на таких моментах:
ставлення досліджуваних до виконуваного завдання (розгорнутість
формулювань, відхід від теми, відсутність відповідей на окремі
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запитання); зміст їх висловлювань, кількість "тематичних висловлювань".
Метод 2. Самооцінка управлінської придатності та рівня
професійних домагань
Адекватність самооцінки управлінської придатності та рівня
професійних домагань досліджується за допомогою "Шкали
самооцінки управлінських якостей". Якості, які пропонуються для
самооцінки, відповідають концептам управлінського потенціалу, що
були виділені О.Г. Шмельовим та іншими вченими. До них відносяться:
• "активність";
• "енергійність";
• "самоконтроль";
• "комунікабельність";
• "компетентність";
• "інтелектуальність".
Кожен концепт в опитувальнику має однакову кількість шкалдескрипторів. Слід зазначити, що формулювання шкал уточнювались у
процесі аналізу вільних самохарактеристик та під час індивідуальних
інтерв'ю з учасниками опитування. Нижче наведений перелік основних
складових управлінського потенціалу та 30 відповідних уніполярних
шкал-дескрипторів, за допомогою яких здійснюється самооцінка
управлінських здібностей (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Якості
Шкали-дескриптори
Активність
1 Людина, яка спрямована на досягнення успіху, не
любить плентатися позаду, ніколи не зупиняється
на досягнутому
2 Смілива людина, схильна до ризику
3 Людина, якій подобається конкурувати з іншими
4 Людина, яка переповнена ідеями та не боїться
заявити про них за будь-яких обставин
5 Людина самостійна в поглядах та вчинках, має
власну думку на кожну подію
Енергійність
6 Не піддається паніці і спокійна навіть у складних
обставинах
7 Людина впевнена у собі і в тому, що робить у
житті
8 Людина наполеглива в досягненні поставлених
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Якості
9

10
Самоконтроль 11
12
13
14
15
Комунікабель- 16
ність
17
18
19
20
Компетентність

Інтелектуальність

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Шкали-дескриптори
цілей, готова долати будь-які перешкоди
Людина, якій подобається відповідальність, готова брати відповідальність за справу, яку
виконують інші люди
Людина стійка до стресу, витривала до умов
емоційного навантаження
Людина, що завжди акуратна і підтягнута
Людина, послідовна у вчинках, ставленні до
інших людей
Людина, що переважно вчасно і точно виконує
доручене відповідно до поставлених вимог
Людина, що здатна контролювати свої емоції, не
дає їм волю
Людина, що уважна до деталей, навіть дрібниць
Легко входить в контакт з людьми, незалежно від
міри знайомства
Чутлива до внутрішнього стану співрозмовника,
його потреб та очікувань
Розуміє навіть тонкі жарти співрозмовника, вміє
посміятися над собою
Обережна у висловлюваннях, делікатна, вміє
виділити позитивні сторони співрозмовника
Людина, якій вдається організовувати навколо
себе інших та досягати від людей бажаного
Освічена людина
Людина компетентна в сфері обраного фаху
Має багатий життєвий досвід
Людина, що постійно працює над власним
вдосконаленням
Людина орієнтована на кар'єрне зростання
Має розвинений практичний розум
Людина передбачлива та далекоглядна у
прийнятті рішень
Розважлива, розуміє відносність багатьох речей
Творчо підходить до виконання будь-якої справи
Здатна швидко зорієнтуватися і прийняти
рішення
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Технологія організації дослідження включає два етапи:
• спочатку відбувається самооцінка досліджуваним своїх управлінських якостей;
• далі пропонується побудувати ідеальний профіль керівника для
певної сфери.
Респондентам задається 7-бальна система оцінювання та критерії до
оцінок. У цілому процедура нагадує заповнення особистісного
семантичного диференціала. Отримані дані обраховуються та
співвідносяться з максимально можливими результатами за всією
шкалою (тах=210) та за окремими критеріями (тах = 35). Після чого
проводиться аналіз та порівняння досліджуваним оцінки його
актуального та ідеального образа керівника шляхом обчислення
семантичної відстані.
Метод 3. Індивідуальне фокусоване інтерв'ю
Метод індивідуального фокусованого інтерв'ю передбачає таку тактику організації діалогу з досліджуваним, коли можна дізнатися про
певну, конкретну проблему професійного становлення.
Питання інтерв’юєра спрямовані на заглиблення в тему розвитку
управлінської кар’єри в організації і передбачають конкретизацію
суб'єктивного уявлення особистості про управління та про себе як
потенційного його суб'єкта. Цей метод добре себе зарекомендував у
дослідженнях людей з високим освітнім та інтелектуальним рівнем,
зокрема в дослідженнях простору думок управлінської еліти, підприємців, лідерів бізнесу та військових лідерів.
Схема інтерв'ю запропонована лише як орієнтир, вона задає певне
спрямування та потрібний рівень рефлексивності суджень респондента. З метою більшої активізації суб'єктного потенціалу
респондентів та отримання додаткової інформації про мотивацію
респондентів можна скористатися прийомом "власного вибору", коли
досліджуваний відповідно до власних уподобань обирає порядок
розкриття тем і міру заглиблення. Після проведення інтерв'ю
організується зворотний зв'язок: респонденту пропонують висловитися
з приводу змісту запропонованих тем, процедури та взаємодії під час
роботи. Для фіксації висловлювань респондентів може застосовуватися аудіозапис. Зібраний матеріал обробляється методом "контентаналізу".
Для проведення індивідуального фокусованого інтерв’ю готують
короткий виклад ключових питань і тем для обговорення, який
отримав назву топік-гайд (англ. topic guide – тематичне керівництво).
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Варіант топік-гайда індивідуального фокусованого інтерв'ю:
• Якою я уявляю свою професійну кар'єру в майбутньому? Які маю
цілі, наміри та плани на найближче та віддалене майбутнє? Що для
мене в кар'єрі і роботі головне?
• Який варіант розвитку кар'єри я обираю (горизонтальний чи
вертикальний) і чому? Що приваблює мене в управлінському
зростанні? Які складнощі в реалізації своїх кар'єрних задумів
передбачаю в організації?
• На ваш погляд, керівник організації – це професія чи посада? Що я
знаю про роботу керівника освітньої організації та інших структур?
Що в цій роботі цікаво особисто для мене? Які якості мають дуже
важливе значення для людини, що займається такою діяльністю? Що
ви знаєте про управлінську ієрархію (в сфері фаху) та про людей, що
обіймають різні посади?
• Як ви оцінюєте свій управлінський потенціал? Які факти з вашого
минулого дозволяють робити вам такі висновки?
Метод 4. Групове фокусоване інтерв’ю (фокус-група)
Це – напівструктуроване інтерв'ю, яке проходить у формі групової
дискусії і спрямоване на отримання насамперед вербальної інформації
від учасників щодо сприйняття ними різних об'єктів і проблем.
Спонукаючи учасників до обговорення заздалегідь підготовлених тем,
які стосуються управлінської кар’єри в організації (кар’єри офіцера),
та до висловлювання власних думок, що відрізняються від
запропонованих чи загальноприйнятих, можна встановити, як і чому
майбутні офіцери сприймають керівників, управлінську діяльність та
себе в цій ролі, а також як оцінюють перспективу зростання в
конкретній організації.
Завдяки додатковому фактору групової динаміки виникає
можливість виявляти типи ставлень щодо управлінської кар'єри та
управлінської діяльності, а також стійкість, міру конфліктності,
обгрунтованість настанов тощо. Цінним також є те, що у тактиці
фокус-груп закладена можливість поєднання кількісного й якісного
підходів. Це здійснюється шляхом попередньої комплектації груп, щоб
досягти репрезентації персоналу організації (стаж, стать, термін
роботи в організації, статус, спеціалізація тощо).
Загалом уся процедура обговорення будується таким чином, щоб не
лише діагностувати, але й стимулювати розвиток рефлексивного
аналізу, поглиблення усвідомленості даного аспекту професійної
реальності в учасників.
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Загальна логіка побудови групової дискусії – від вільних питань до
структурованих; від загальних до специфічних.
Формулювання основних тем для обговорення аналогічне тому, що
використовується в індивідуальному інтерв’ю, а комплекс прийомів
організації групової дискусії й напівпроективних технік може
змінюватися, варіюватися залежно від завдань, особливостей групи.
Групове фокусоване інтерв'ю проводиться за такими етапами:
• визначення цілей і теми фокус-групи;
• знайомство учасників один із одним;
• збір інформації про погляди, судження з теми дискусії;
• оцінка учасниками отриманої інформації чи напрацьованого
рішення;
• підбиття підсумків роботи без оцінювання учасників.
Організувати дискусії та поглибити рівень сприйняття допомагають
наступні прийоми:
• "Асоціації" (зі словами "управління", "лідерство", "командир",
"заступник командира з МПЗ");
• "Персоніфікація", психологічний малюнок ("Портрет командира,
заступника командира з МПЗ");
• створення профілю "Ідеальний командир, заступник командира з
МПЗ", самооцінка управлінських якостей;
• "Реклама військової служби і професії офіцера".
Тексти висловлювань респондентів фіксуються на диктофон,
невербальні реакції заносяться до протоколу асистентом. Зібрані
матеріали обробляються на основі контент-аналізу.
Необхідно заздалегідь підготувати довідково-інформаційні матеріали для обговорення, засоби для малювання та робочі матеріали, з
якими можуть працювати учасники заняття, виконуючи завдання.
Метод 5. Об'єктивна оцінка придатності до управлінської
діяльності
Іноді виникає необхідність доповнити дані суб'єктивного
оцінювання майбутніми офіцерами свого управлінського потенціалу
об'єктивними даними про управлінську придатність. Підбираючи
показники для оцінювання, варто дотримуватись наступних позицій:
• на початковому етапі професійного становлення людина мусить
розрізняти тільки ефективні та неефективні способи поведінки й
менше фіксуватись на деталях способів поведінки керівника;
• першочергово оцінюються якості, що мають важливе значення в
управлінській діяльності та мало піддаються корекції, а також ті, що
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знаходяться у фазі становлення на старті кар’єри.
Для об'єктивної оцінки придатності до управлінської діяльності
може застосовуватися пакет методів:
• експертний метод;
• діагностичні ділові ігри;
• стандартизовані опитувальники;
• асесмент-центр.
5.1. Експертні оцінні шкали (на основі методики УАОППП).
Учасники оцінюються за 10-ма якостями різними експертами за
10-бальною шкалою, далі підраховується середній бал групової
експертизи. Незалежними експертами з даної групи питань виступають
три особи, які добре знають фахівця (підлеглий, колега, начальник).
Нижче наведено бланк експертної оцінки схильності початківця до
управлінської діяльності.
№
Якості
Бали
з/п
1 Професійна компетентність
2 Інтерес до роботи з людьми та роботи за фахом
3 Стурбованість станом справ, прагнення вдосконалити
систему навчання і виховання військовослужбовців
4 Орієнтація на професійне зростання, самовдосконалення
5 Ініціативність, творчість
6 Далекоглядність, орієнтація на перспективу, здатність
прогнозувати наслідки дій
7 Цілеспрямованість, наполегливість, готовність докладати
зусиль задля бажаних досягнень у роботі
8 Здатність встановлювати оптимальні стосунки з
підлеглими, колегами та вищим керівництвом
9 Вміння організувати людей, налагодити співпрацю
10 Вміння планувати й організовувати власну роботу
5.2. Діагностична ділова гра "Інновації в організації" допомагає
оцінити в учасників:
• стратегічний, творчий, діловий потенціал;
• готовність мислити масштабами організації;
• деякі когнітивні складові (наприклад, знання про організацію, її
місію, структуру тощо).
Робота в команді над створенням проекту та власне колективні
проекти інноваційних перетворень оцінюються спеціально підібраними
експертами за розробленими заздалегідь показниками:
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• творчий підхід та оригінальність проекту;
• компетентність у питаннях організації;
• демократичність рішень;
• гуманістичність ідей;
• дієздатність створеного проекту.
Нижче наведено орієнтовний зразок завдання для проведення
ділової гри (за методикою УАОППП).
Завдання "Проект інноваційних ідей в роботі з особовим
складом" (для проведення діагностичної ділової гри "Інновації в
організації")
Інструкція. Шановний друже!
Пропонуємо вам взяти участь у конкурсі на кращий проект
інновацій у системі роботи з особовим складом. Ваші ідеї будуть
враховані. Спробуйте творчо підійти до вирішення запропонованого
вам завдання.
При створенні проекту бажано дотримуватися наступної
послідовності.
• Сформулювати головну мету проекту, розкрити її філософію і
основні цінності.
• Представити перелік головних інноваційних ідей, які ви
намагатиметесь втілити.
• Показати на схемі структуру вашого проекту.
• Створити логотип, який би відображав ключовий задум проекту.
У цілому комплексне дослідження дозволяє дати диференційовану
оцінку досліджуваним: схильність, перспективність у галузі
управлінської діяльності. Дані об'єктивного оцінювання в подальшому
порівнюються з результатами самооцінок курсантів, що дає змогу
робити припущення про рефлексивні вміння досліджуваних.
5.3. Стандартизовані опитувальники. Сформованість окремих
професійно важливих якостей фахівців підкріплюються результатами
проведення стандартизованих методик, які дозволяють визначити:
• тип кар’єрної орієнтації (опитувальник "Якорі кар'єри" Шейна);
• локалізацію суб'єктивного контролю в широкому колі життєвих
ситуацій (опитувальник Роттера);
• професійний тип особистості (опитувальник Холанда).
Сформованість окремих професійно важливих якостей фахівців
визначається також на основі показників шкал 16-факторного
особистісного опитувальника Р.Б. Кеттелла. До уваги взяті шкали,
що успішно корелюють в управлінській діяльності:
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• Н+ (сміливість);
• Q+ (радикальність);
• Q2+ (самостійність);
• Е+ (наполегливість);
• С+ (впевненість);
• G+ (відповідальність);
• Q4– (спокійна методичність);
• N+ (тактовність та чутливість);
• А+ (контактна комунікабельність).
Дані, отримані за цими шкалами, можуть бути доповнені:
• показниками міжособистісних ставлень (метод діагностики
міжособистісних відносин у модифікації Л.Н. Собчик);
• показниками стійкості до фрустрації (наполегливий тип реагування) (за тестом С. Розенцвейга);
• показниками мотивації досягнення та потреби у спілкуванні.
5.4. Асесмент-центр – це один із методів комплексної оцінки
персоналу, заснований на використанні взаємодоповнюючих методик,
орієнтований на оцінку реальних якостей співробітників, їх
психологічних і професійних особливостей, відповідності вимогам
посадових позицій, а також виявлення потенційних можливостей
фахівців. На сьогоднішній день асесмент-центр вважається найбільш
надійним і валідним методом оцінки компетенцій співробітників
(більш надійними є тільки тривалі спостереження за людиною в
реальній роботі).
У військовій сфері метод асесмент-центру активно використовується в арміях НАТО відразу після Другої світової війни. Прикладом
його застосування в сучасних умовах є багатоденні (від трьох днів до
двох тижнів) програми відбору кандидатів для проходження військової
служби, які поступово впроваджуються і в Збройних Силах України.
Процедурами проведення асесмент-центрів можуть бути:
- інтерв’ю з експертом, у ході якого йде збір даних про знання і
досвід співробітника;
- психологічні, професійні та загальні тести;
- коротка презентація учасника перед експертами та іншими
учасниками;
- біографічне анкетування;
- опис професійних досягнень;
- індивідуальний аналіз конкретних кейсів (ситуаційних завдань), у
ході якого учаснику пропонується вибрати певну стратегію і тактику
дій у запропонованій ситуації;

146

- ділова гра, у ході якої під керівництвом спостерігача група
співробітників або кандидатів розігрує службову ситуацію за заздалегідь підготовленим сценарієм;
- соціометричне опитування, в ході якого учасники оцінюють своїх
колег на підставі досвіду, отриманого під час виконання попередніх
завдань асесмент-центру (проводиться наприкінці програми);
- експертне спостереження, за результатами якого складаються
рекомендації для кожного учасника.
Особливо важливою є поведінка учасників асесмент-центру в ході
виконання спеціальних вправ, які мають назву ″Задачі без лідера″
(Taskless Tasks), коли група без призначення у ній старшого (лідера)
отримує колективну задачу достатньо високого рівня складності, яка
потребує прояву лідерських якостей і координації діяльності членів
групи. При цьому спостерігачі фіксують, як кандидати проявляють
лідерство та домінуючий вплив на інших учасників цієї вправи
асесмент-центру.
Також важливим для оцінки управлінських та лідерських якостей є
індивідуальні та групові вправи з планування (Planning Exercise).
Завершуючи аналіз діагностичного компонента технології, варто
зауважити, що вивчення процесу професійно-управлінського
самовизначення особистості, розробка критеріїв і показників його
успішності, оцінка сформованості його передумов є необхідною
умовою свідомого управління офіцером з МПЗ цим процесом (через
систему МПЗ, участі в управлінні кар’єрою військовослужбовців,
підвищення кваліфікації, професійної орієнтації та психологоуправлінського консультування).
Завдання і питання для самоконтролю
1. Ознайомтесь з технологією проведення асесмент-центру за
стандартами НATO та перегляньте відповідні відеофрагменти. Які
елементи цієї технології вже застосовуються у Збройних Силах
України? Які можливо і доцільно застосовувати, на Вашу думку, у
бойовій підготовці на рівні підрозділу?
2. Розкрийте зміст і можливості застосування у військовій сфері
методу індивідуального сфокусованого інтерв’ю.
3. Розкрийте зміст і можливості застосування у військовій сфері
методу групового сфокусованого інтерв’ю.
4. Охарактеризуйте основні особистісні опитувальники, які
застосовуються для оцінки придатності до управлінської діяльності.
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4.3. Технології прийняття командним складом
управлінських рішень
Сучасна складна воєнно-політична обстановка, пов’язана з
військовою агресією РФ проти нашої держави, вимагає підвищення
ефективності управління підрозділами ЗСУ.
Під ефективністю управління у військовій справі перш за все
розуміють здатність командирів (начальників) у визначені терміни
прийняти і реалізувати рішення, що забезпечують безумовне
виконання бойового завдання з розгрому противника.
Ефективність управління будь-якою організацією в сучасних
умовах значною мірою визначається процесами прийняття керівником,
офіцером управлінських рішень. Складність цієї проблеми
пояснюється різними причинами: численністю та розмаїттям реальних
управлінських ситуацій, відмінністю об'єктів, стосовно яких
доводиться приймати рішення, і, нарешті, індивідуально-психологічними особливостями суб'єктів управління.
4.3.1. Психологічна сутність
управлінського рішення

прийняття

офіцером

У психологічній літературі трапляються різноманітні трактування
терміна "прийняття рішення": як вибір мети, засобів діяльності, а
також програми дій даними засобами для досягнення поставленої
мети; як формування плану чи програми, відповідно до якого буде
відбуватись послідовність дій; як вибір альтернатив, пошук
відповідей на низку запитань; як формування послідовності дій для
досягнення мети на підставі певної вихідної інформації.
Прийняття офіцером управлінського рішення можна визначити
як вольовий акт формування послідовності дій, що ведуть до
досягнення цілей, який включає в себе:
- етап підготовки;
- етап пошуку та прийняття на основі вибору альтернатив;
- етап реалізації.
Етап підготовки полягає у виявленні та усвідомленні офіцером
управлінської проблеми, чіткому формулюванні завдання, яке
необхідно виконати.
Етап пошуку та прийняття на основі вибору альтернатив – це
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всебічний розгляд і аналіз офіцером можливих альтернатив, шляхів,
способів розв'язання управлінської проблеми, вибір найдоцільнішого в
даній конкретній ситуації способу розв'язання проблеми з аналізом та
аргументацією основних чинників, які зумовили саме такий вибір.
Етап реалізації характеризується процесом доведення офіцером
вибраної альтернативи до виконавців та оточення, організацією
виконання та контролю за виконанням рішення.
4.3.2. Види управлінських
організації та вимоги до них

рішень

у

військовій

Аналізуючи основні види управлінських рішень в організації, їх
можна поділити на індивідуальні та колегіальні.
Вибір того чи іншого виду рішення визначається характером
існуючої проблеми. Керівник, як правило, приймає індивідуальні
рішення при розв'язанні простих поточних завдань, пов'язаних зі
звичайною ситуацією. Особливо це стосується військових керівників,
оскільки визначальним в армії є принцип єдиноначальності.
Колегіальне прийняття рішень – це вибір, який здійснюється
групою, з декількох альтернатив в умовах взаємного обміну
інформацією при вирішенні загальної для всіх членів групи завдань. У
військових колективах прикладами таких рішень є рішення загальних
зборів або зібрань окремих категорій військовослужбовців, які
приймаються голосуванням (більшістю голосів) або консенсусом
(загальною згодою усіх членів колективу).
Використання
офіцерами
колегіальних
форм
прийняття
управлінських рішень передбачає врахування ними як додаткових
можливостей, так і труднощів, що можуть виникати.
Так, до позитивних характеристик колегіальних форм прийняття
управлінських рішень належать:
• зростання інтелектуального, творчого потенціалу учасників
взаємодії;
• підвищення ймовірності розкриття нових аспектів, ракурсів
аналізу проблеми та альтернативних способів її вирішення;
• забезпечення більшої зваженості прийняття рішень;
• активізація ініціативності працівників;
• зростання відповідальності працівників за виконання рішення.
До додаткових труднощів, які виникають у процесі використання
колегіальних форм, належать:
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• ускладнення організаційної роботи (пошук відповідного
приміщення, погодження часу зустрічі, складання плану наради тощо);
• потреба у додатковій підготовці керівника для чіткого викладення
своєї позиції;
• необхідність прогнозування можливих суперечок між учасниками
взаємодії при обговоренні найгостріших питань;
• потреба в попередній підготовці проекту колегіального рішення та
продумуванні процедури його обговорення;
• необхідність підготовки керівника до ділового спілкування в
умовах конфліктних ситуацій, оскільки їх ймовірність за колегіальних
способів прийняття управлінських рішень значно зростає.
Конкретними організаційними формами колегіального прийняття
управлінських рішень можуть бути:
• оперативна нарада адміністрації (командування);
• засідання робочої групи;
• збори колективу тощо.
Формами колегіального генерування нових ідей можуть стати такі
типи взаємодії, як:
• колективні обговорення (групові дискусії);
• "мозковий штурм";
• ділові ігри та ін.
Класифікацію видів управлінських рішень також можна здійснити
згідно зі специфікою управлінських ситуацій, які необхідно
розв'язувати керівнику.
Загалом, все розмаїття управлінських ситуацій можна поділити на
два великі класи.
Перший клас управлінських ситуацій потребує прийняття
оперативних, невідкладних рішень і безпосередньо пов'язаний з
повсякденною практичною діяльністю організації. Сам характер
завдань, що вирішуються в таких умовах, вимагає від керівників
прийняття адекватного і швидкого рішення. Таку ситуацію можна
назвати "екстремальною".
Другий клас включає в себе ситуації, які не потребують
термінового прийняття рішень, мають неекстремальний характер.
Ці ситуації пов'язані, головним чином, з розробкою відносно
довготривалої стратегії життєдіяльності організації. До них належать
питання перспективного планування, визначення стратегії і тактики
службової діяльності за окремими напрямами роботи з особовим
складом, морально-психологічний клімат в колективі тощо.
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Щоб бути ефективними, управлінські рішення повинні відповідати
певним вимогам:
• бути науково обґрунтованими, тобто базуватися на використанні
законів і закономірностей юриспруденції, теорії управління,
педагогіки, психології; враховувати останні наукові досягнення;
ґрунтуватися на всебічному аналізі певної проблеми;
• бути своєчасними, тобто прийматися тоді, коли цього вимагає
конкретна проблема. Затримка щодо прийняття управлінського
рішення може негативно вплинути на результативність організації,
породжувати відчуття незадоволення в учасників управлінської
взаємодії, призвести до втрати додаткових можливостей для
оптимізації діяльності;
• бути чітко сформульованими, тобто стисло і зрозуміло відображати зміст проблеми і способи її розв'язання; називати конкретних
осіб, відповідальних за ті чи інші напрями та види діяльності;
визначати конкретний термін, протягом якого проблему потрібно
вирішити;
• бути реальними для виконання, тобто враховувати наявність умов
для розв'язання тих чи інших проблем;
• передбачати механізм контролю виконання, оскільки сам факт
прийняття рішення ще не гарантує обов'язковість його виконання.
4.3.3. Психологічні чинники, які впливають на процес
прийняття командним складом управлінських рішень
На ефективність прийняття управлінських рішень впливає низка
психологічних чинників.
Організаційні психологи виділяють дві групи таких чинників:
• об'єктивні (зовнішні);
• суб'єктивні (внутрішні).
Об'єктивні (зовнішні) чинники – це чинники, які не залежать
безпосередньо від самого керівника, а пов'язані з управлінською
ситуацією як такою. Основні зовнішні чинники обумовлені:
• особливостями розвитку суспільства у певний період;
• особливостями функціонування організації у певній соціальній
галузі;
• управлінським статусом самого керівника й учасників управлінської взаємодії;
• типом організації;
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• характером управлінської ситуації;
• рівнем технічного та матеріально-економічного забезпечення певної управлінської структури;
• умовами розв’язання управлінської проблеми;
• ступенем компетентності персоналу;
• особливістю соціально-психологічного клімату в колективі тощо.
Суб'єктивні (внутрішні) чинники, які визначають особливості
прийняття управлінських рішень керівниками організацій, – це
чинники, обумовлені індивідуально-психологічними характеристиками самого керівника.
Класифікація суб'єктивних чинників:
• група чинників, пов'язаних зі змістом управлінської діяльності
керівника (рівень його компетентності, творчий потенціал,
організаторські здібності, ставлення керівника до управлінської
проблеми, яку необхідно вирішити, тощо);
• група чинників, які характеризують особливості виконання
керівником управлінських обов'язків (рівень домагань керівника – міра
складності тих завдань, які керівник ставить перед собою, схильність
керівника до ризику, його готовність брати на себе відповідальність за
наслідки розв'язання тих чи інших проблем, тип темпераменту
керівника, що визначає активність, динаміку і тонус прийняття
управлінського рішення, психофізіологічний стан керівника у момент
прийняття ним рішення тощо);
• група чинників, що відображає особливості спілкування керівника
з іншими учасниками управлінської взаємодії (стиль керівництва,
ставлення керівника до окремих виконавців, ступінь довіри керівника
до підлеглих тощо);
• група чинників, пов'язаних із саморегуляцією керівником своєї
діяльності та поведінки (особливості самооцінки керівника,
самовладання тощо).
Сукупність індивідуально-психологічних характеристик визначає
"особистісний профіль прийняття керівником управлінських рішень,
тобто характерні для нього способи, прийоми аналізу та вирішення
управлінських проблем".
Науковцями також виділено низку інших суб'єктивних чинників, що
впливають на процес прийняття управлінських рішень:
• невідповідність
управлінських
рішень
психологічним
можливостям виконавців;
• негативне ставлення до підлеглих;
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• розбіжності у розумінні мети управління керівниками різних
рівнів компетенції;
• недооцінка або відсутність бачення керівниками психологічних
аспектів роботи;
• неадекватна самооцінка керівника або переоцінка керівником
своїх можливостей;
• невміння встановлювати позитивні міжособистісні стосунки тощо.
У процесі прийняття управлінських рішень слід враховувати різну
реакцію людей на однакові дії, що може призвести до нерозуміння
потреб суб'єктів управлінських відносин, наприклад, до неприйняття
нововведень в організації, опору інноваціям.
4.3.4. Основні моделі та етапи прийняття управлінських
рішень в організації
Однією із важливих проблем забезпечення ефективного прийняття
управлінських рішень є використання різних моделей їх прийняття, які
відображають певні підходи до структури та етапів. Сьогодні відомі
деякі моделі прийняття управлінських рішень:
• "раціональна" модель А. Кюхбергера, в якій розглядаються
власне процеси прийняття рішень, а не їх результати. Автор виходить з
того, що "людина здатна вибрати з набору альтернатив найкращу";
Kühberger A. (1998). The influence of framing on risky decisions: A
meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes,
75, 23–55. [Presents a meta-analysis showing the size and robustness
of framing effects.]
• модель "обмеженої раціональності" Г. Саймона, в якій
стверджується, що "в складних ситуаціях прийняття рішення люди
діють в межах обмеженої раціональності";
• модель "імпліцидного (внутрішнього) рішення" П.О. Зільберга,
згідно з якою передбачається, що "прийняті рішення спонтанно
розв'язуються на користь однієї із запропонованих альтернатив";
• "кластерна модель" Ліпшиця і Страусса, яка базується на
"концепції, що моделює процеси прийняття рішень у невизначених
ситуаціях".
Прийняття управлінського рішення включає три основні етапи.
I. Етап підготовки. На цьому етапі офіцер:
а) відповідає на основні питання: Яка основна проблема? Що
робити для її вирішення? Коли? Якими силами і засобами? Які
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труднощі можуть виникнути? Яким може бути результат?
б) аналізує в організації: фінансове, матеріальне, ресурсне, кадрове
становище; структуру й основну мету організації; можливі зміни в
організації; очікуваний виграш за різними напрямами;
в) враховує такі суб'єктивні чинники: наскільки він орієнтований на
успіх, справу або цілі колективної діяльності; як він ставиться взагалі
до будь-яких змін; який в нього рівень мотивації успіху.
II. Етап пошуку та вибору альтернатив. На цьому етапі офіцер:
а) відповідає на основні питання: Як зробити? Які інші варіанти
можна використовувати? Що може скластися не так? З якими
перешкодами можна зіткнутися? Чому потрібно вчинити так, а не
інакше?
б) аналізує в організації: цілі та задачі організації; наявність в
організації матеріально-технічних і фінансових резервів; можливості
знайти їх "на стороні" і за яких умов; які необхідні кадрові
переміщення і структурні зміни;
в) враховує такі суб'єктивні чинники: готовність до ризику;
орієнтація в своїй діяльності тільки на себе, на власний досвід або на
колектив; мотивацію до уникнення невдач.
III. Етап реалізації. На цьому етапі офіцер:
а) відповідає на основні питання: Як реалізувати? Чому саме таким
чином? Чому такі вимоги до людей, результатів і процесів? На кого
опиратися? Яка може бути реакція і від кого? Хто прихильник і хто
можливий противник змін?
б) аналізує в організації: наявність команди однодумців стосовно
майбутніх передбачуваних змін; форми і методи забезпечення руху
фінансів і матеріальних засобів; засоби кадрових перестановок і
структурних змін; методи і форми доведення цього рішення до
колективу;
в) враховує такі суб'єктивні чинники: орієнтація на субординацію;
схильність до вольових рішень; мотивація на успіх; комунікативні
здібності.
Таким чином, на кожному етапі прийняття рішення керівник
перебуває під впливом зазначених суб'єктивних чинників. Їх аналіз та
врахування дозволить зі значною мірою ймовірності зробити висновки
про результат прийняття рішення на кожному етапі та в цілому.
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4.3.5. Методи діагностики особливостей прийняття
управлінських рішень у службовій та бойовій діяльності
До основних методик, які можна використати для дослідження
особливостей прийняття менеджерами управлінських рішень в
організації, можна віднести такі:
1. Тест "Уміле рішення проблеми".
2. Методики діагностики особистості на мотивацію до успіху та
уникнення невдач Т. Елерса.
3. Методику діагностики ступеня готовності до ризику Шуберта.
Тест "Уміле рішення проблеми" дозволяє визначитися, який вид
рішень менеджер використовує частіше:
рутинні рішення вимагають неухильного проходження процедури,
оцінки ситуації в межах здорового глузду, гуманного лідерства і
контролю за подіями;
селективні рішення потребують встановлення мети, планування,
аналізу інформації і розвитку проектів;
адаптаційні рішення включають розпізнавання і фокусування
проблеми, систематизоване її рішення та аналіз ризиків, часто
включають створення робочих груп;
інноваційні підходи передбачають творче управління, стратегічне
планування і системне вирішення на рівні складних ідей або складної
організації.
Методики діагностики особистості на мотивацію до успіху та
уникнення невдач Т. Елерса та діагностики ступеня готовності до
ризику А.М. Шуберт доцільно використовувати разом. Вони дають
змогу комплексно вивчити основні складові мотиваційного
компонента процесу прийняття рішень.
Завдання для практичного опрацювання
Отримати у викладача завдання для виконання індивідуальної вправи
з планування та прийняття рішення. Виконати завдання.
Підготуватися до доповіді та обговорення.
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4.4. Запобігання та розв'язання організаційних
конфліктів

4.4.1. Зміст організаційних конфліктів та основні їх
види
Переходячи до визначення змісту організаційних конфліктів та
основних їх видів, варто зазначити, що такі конфлікти загалом можна
розглядати як суперечності, які виникають у процесі функціонування
певних організаційних структур (в нашому випадку – військові
частини і підрозділи). Більш повним і науковим можна вважати таке
тлумачення:
Організаційний конфлікт – це активне зіткнення двох або більше
різноспрямованих сил, яке виникає через розбіжності позицій та
інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів як
окремих працівників, формальних і неформальних груп, що
функціонують в організації, так і організацій в цілому внаслідок
загострення суперечностей у процесі їх діяльності й розвитку.
Виходячи з даних визначень, що є змістом організаційних
конфліктів у військових колективах? Наведіть приклади.
У психології існують різноманітні класифікації конфлікту залежно
від критеріїв, що лежать в основі поділу. Конфлікти, які виникають в
управлінні організаціями, також можуть бути класифіковані за різними
критеріями.
Доцільним для здійснення "базової" класифікації конфліктів, на
думку Л.М. Карамушки, є використання таких критеріїв:
• тип організації, в якій виникають конфлікти (цивільна, військова,
громадська, державна чи приватна тощо);
• місце локалізації конфлікту (всередині організації чи зовні під час
її взаємодії з соціальним середовищем).
• кількість людей, задіяних у конфлікті (від однієї людини до
кількох малих або великих соціальних груп). Можуть бути:
внутрішньоособистісними, міжособистісними, між особистістю і
групою, між двома групами;
• управлінський статус учасників конфлікту (їх місце в системі
вертикальних або горизонтальних управлінських стосунків). Можуть
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бути: вертикальними та горизонтальними;
• статус керівника в конфлікті. Можуть бути: конфлікти, в яких
керівник організації є безпосереднім їх учасником, та конфлікти, в
яких керівникові доводиться бути "третьою стороною", тобто коли він
є посередником у розв'язанні конфліктів.
Наведіть та обговоріть з товаришами приклади прояву
зазначених вище видів конфлікту в умовах військової служби.
Особливу увагу зверніть на приклади, в яких поєднуються
ознаки класифікації за різними критеріями.
Яку роль відіграє у таких конфліктах офіцер – командир чи
заступник командира підрозділу з морально-психологічного
забезпечення?
Як правило, конфлікт в організації має "багатовимірну"
класифікацію. Наприклад, конфлікт між військовослужбовцями може
бути класифікований як внутрішньоорганізаційний, горизонтальний
(між особами, що посідають однакове місце в ієрархії управлінських
стосунків), інтергруповий (усередині групи).
В загальному, як і в інших організаціях, у військовому підрозділі
офіцер – представник управлінського персоналу (командно-виховного
складу) у конфлікті може відігравати роль посередника у процесі
розв'язання конфлікту.
Такі посередники у конфліктології отримали назву – "медіатори", а
метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який
допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і
проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі
змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і
потреби усіх учасників конфлікту, прийнято називати медіацією.
Існують кілька видів медіації: пряма медіація, яка означає
безпосередню зустріч сторін, та непряма (або "човникова медіація"),
коли медіатори передають інформацію від однієї сторони до іншої.
Визначення видів організаційних конфліктів уможливлює більш
точне окреслення причин, що викликають їх.
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4.4.2. Основні причини виникнення організаційних
конфліктів у військових колективах
Причини виникнення і типи конфліктів в організаціях
Конкретизація причин різних типів конфліктів
Загальні
причини
причини міжособистісних,
причини
внутрішньоособистісних
внутрішньогрупових та
конфліктів
конфліктів у персоналу
міжгрупових конфліктів в
організацій
організаціях
Неадекватне виконання
Очікування від людини
соціальних ролей
неадекватних дій (з боку
учасниками спільної
Конфлікт
суспільства, конкретної
діяльності та управлінської
ролей
організації, управлінського взаємодії (різне ставлення до
персоналу)
діяльності, різні цілі
діяльності)
(тип 1)
(тип 4)
Зіткнення свідомостей
Зіткнення різних бажань
різних людей (груп) щодо
(потреб, інтересів тощо) у
якогось бажання, особистого
свідомості однієї людини,
або пов'язаного з цілями
Конфлікт які можуть мати особистий
організації (розподіл
бажань
характер або бути
обмежених ресурсів,
пов'язаними з діяльністю
досягнення мети в процесі
організації
конкурентної боротьби)
(тип 2)
(тип 5)
Зіткнення цінностей, норм
Зіткнення цінностей, норм
поведінки, життєвого
Конфлікт
поведінки, життєвого
досвіду людей (груп) у
норм
досвіду у свідомості однієї
процесі спілкування та
поведінки
людини
соціальної взаємодії
(тип 3)
(тип 6)
Аналіз певної літератури та досвіду діяльності організацій показує,
що всі конфлікти класифікують за причинами їх виникнення:
• конфлікт ролей – зіткнення різних соціальних ролей, які
виконуються однією людиною або кількома людьми (групами,
організаціями);
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• конфлікт бажань – зіткнення кількох бажань у свідомості однієї
людини або зіткнення свідомостей кількох людей (груп, організацій) з
приводу того самого бажання;
• конфлікт норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки,
життєвого досвіду під час взаємодії та спілкування людей (груп,
організацій).
Зауважимо, що конфлікти у реальному житті часто поєднані між
собою і мають об'єктивно-суб'єктивну природу:
• з одного боку, вони зумовлені зовнішніми об'єктивними
чинниками (соціально-політичною та економічною ситуацією в
суспільстві, станом розвитку і матеріального забезпечення певної
галузі народного господарства, особливостями функціонування
конкретної організації тощо);
• з іншого – вони обумовлені внутрішніми суб'єктивними чинниками (психологічними характеристиками учасників конфлікту, їхніми
потребами, інтересами, мірою значущості для них конфліктної
ситуації, особливостями характеру, толерантністю у спілкуванні).
Проте залежно від конкретного типу конфлікту важливе місце
займають ті чи інші причини: за конфлікту ролей провідними є
соціальні причини, за конфліктом бажань спостерігається
збалансованість соціальних і психологічних причин, для конфлікту
норм поведінки головними є психологічні чинники.
За значенням організаційні конфлікти поділяють на конструктивні
(або продуктивні), деструктивні та стабілізуючі.
Конструктивні
конфлікти
в
організаціях
пов'язані
з
розбіжностями, що стосуються принципових аспектів, проблем
життєдіяльності організації та її членів. Розв'язання таких конфліктів
підносить організацію на якісно новий, вищий та ефективніший рівень
розвитку.
Деструктивні конфлікти призводять до негативних, іноді навіть
руйнівних дій, переростають у відкрите протистояння, можуть
супроводжуватися негативними явищами, що неминуче сприяє різкому
зниженню ефективності роботи організації. Ознаками деструктивного
конфлікту є його розширення, ескалація, збільшення витрат і втрат
учасників, негативних висловлювань і можливі агресивні дії. Якість
вирішення проблеми різко знижується через порушення зворотного
зв'язку. Зазвичай спостерігається зниження продуктивності праці
співробітників (як втягнутих у конфлікт, так і тих, хто перебуває
поруч), виникнення у них напруження, що призводить, у свою чергу,
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до соматичних захворювань. Одним із наслідків деструктивного
конфлікту може бути відкритий або прихований саботаж. Тобто сама
організація також зазнає втрат.
Стабілізуючі конфлікти не приносять прогресивних змін і не
призводять до погіршення ситуації, головне їх призначення – це
збереження, закріплення та поступовий розвиток існуючих в
організації норм.
Будь-який організаційний конфлікт відіграє неабияку роль у
регуляції поведінки та діяльності менеджерів і персоналу організації.
Позитивні функції організаційного конфлікту: самоаналіз,
рефлексія своїх інтересів, потреб, звільнення від негативних емоцій,
виникнення нових поглядів, ефективне прийняття групових рішень,
осмислення взаємних претензій, впровадження нових норм поведінки,
створення нових груп тощо.
Негативні функції організаційного конфлікту: психологічний
дискомфорт особистості, емоційні втрати, нервозність, порушення
системи комунікацій, послаблення групової єдності, плинність кадрів,
і, як наслідок, – зниження ефективності виконання завдань і цілей
організації.
Отже, можна стверджувати, що конфлікт – це психічне явище, яке
характеризується, як правило, двома аспектами і розгортається між
двома полюсами. Яким буде конфлікт у кожній конкретній ситуації (чи
переважатимуть у ньому негативні аспекти, чи він відіграватиме і
позитивну роль) значною мірою залежить від того, наскільки
особистість усвідомлює значущість конфлікту і наскільки вона здатна
керувати ним.
4.4.3. Структура та динаміка організаційних конфліктів
Визначальним для способу аналізу конфлікту та пошуку шляхів
конструктивного розв'язання є розуміння його структури, тобто того,
що є його складовими елементами. Вважається, що найбільш вдалий
варіант структури конфлікту, який доцільно застосовувати і для
аналізу організаційних конфліктів, запропонувала Л.А. Петровська.
Згідно з цим підходом у структурі конфліктів можна виділити
такі елементи:
• сторони (учасники) конфлікту – особистості та соціальні групи;
• умови перебігу конфлікту – соціально-групові та соціально-
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психологічні середовища;
• образи конфліктних ситуацій – які є в учасників до початку
інциденту. Власне образи, ідеальні картини конфліктної ситуації, а не
сама реальність, визначають вибір стратегії поведінки учасників,
виливають на зміст їх уявлень, оціночних та інтерпретаційних
суджень. Образ конфліктної ситуації, в свою чергу, включає уявлення
про себе (мотиви, цілі, емоції тощо), протилежну сторону (мотиви,
цілі, емоції тощо), середовище, в якому розгортаються події (тло).
Причому цікаво, що уявлення про себе складніші, ніж про опонента,
що, як правило, сприймається схематично, спрощено, стереотипно та
поверхнево. Уявлення про тло також обмежені, збіднені деталями;
• можливі дії учасників конфлікту, оскільки перехід до конфліктної
взаємодії передбачає вибір певної сукупності дій, спрямованих на
опонента, чи стратегії поведінки;
• результати конфліктних дій залежать як від вибору стратегії
поведінки, так і від змісту решти структурних елементів.
Динаміку організаційного конфлікту відповідно до загальних
підходів щодо динаміки конфліктів можна розглядати як послідовну
зміну чотирьох стадій:
• виникнення об'єктивної конфліктної ситуації;
• усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації бодай одним
учасником конфліктної взаємодії, що є необхідною і достатньою
підставою для того, щоб стверджувати наявність конфлікту;
• перехід до конфліктної взаємодії;
• розв'язання конфлікту.
Аналіз змісту та структури конфліктів в організаціях дає змогу
розглянути одну з найважливіших і найскладніших проблем у
діяльності організаційних психологів – психологічне забезпечення
управління організаційними конфліктами.
4.4.4. Основні напрями управління організаційними
конфліктами у військових колективах засобами
соціально-психологічних технологій
Під час вирішення цієї проблеми насамперед слід враховувати, що
управління організаційними конфліктами має два основні завдання:
• застосування управлінським персоналом спеціальних способів і
прийомів запобігання (профілактики) ймовірних конфліктів;
• пошуки шляхів та умов подолання вже існуючих, реальних
конфліктів.
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Заходи для запобігання конфліктів спрямовані передусім на
досягнення узгодженості інтересів і дій учасників спільної діяльності,
координацію їх цілей з метою ефективного розв'язання завдань.
Запобігання (профілактика) конфліктів в організаціях може
здійснюватися двома основними способами:
• за допомогою "вертикальних" управлінських дій, які реалізуються
організаційними структурами, що знаходяться на вищому рівні в
ієрархії управлінських стосунків;
• за допомогою самостійних дій, які реалізуються керівниками
організацій спільно з працівниками автономно, без втручання вищих
управлінських органів.
Перший спосіб реалізується, як правило, в межах планування
діяльності певних організаційних заходів вищими органами
управління. Наприклад, плануючи роботу організації на наступний рік,
керівництво може передбачати виділення достатніх фінансових
ресурсів, які попереджають можливість виникнення конфліктів між
підрозділами через незадовільне матеріально-технічне забезпечення.
Аналогічні заходи можуть упроваджувати керівники організації і під
час визначення термінів виконання певних завдань структурними
підрозділами.
Крім того, до "вертикальних" управлінських дій у процесі
діяльності, коли ймовірність конфліктів зростає, належать: реалізація
одноразових персональних розпоряджень керівника (наприклад,
видання відповідного наказу тощо), здійснення загального,
генерального регулювання (наприклад, підготовка відповідних
службових інструкцій, директив, стандартів тощо).
Інший спосіб запобігання конфліктів, який реалізується самотужки
всередині певної організації, може полягати, наприклад, у застосуванні
керівником організації спільно з управлінською командою таких
заходів:
• чітке планування діяльності організації і визначення конкретних
обов'язки усіх її працівників;
• урахування індивідуально-психологічних особливостей працівників (їхніх потреб, інтересів, здібностей, особливостей характеру,
темпераменту тощо) під час упорядкування роботи та розподілу
завдань;
• створення для всіх однакових можливостей і умов для підвищення
їх професійної майстерності та професійного зростання;
• залучення працівників до спільного обговорення актуальних
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проблем життєдіяльності організації та пошуків оптимальних шляхів
їх вирішення (під час проведення оперативних нарад, зборів трудового
колективу тощо).
Подолання конфліктів зазвичай здійснюється за двома основними
напрямами:
• управління латентними (прихованими) конфліктами;
• подолання відкритих (реальних) конфліктів.
Управління латентними (прихованими) конфліктами передбачає їх
розпізнавання та усвідомлення. Це сприяє зменшенню внутрішнього
напруження в організації, пошуку шляхів розв'язання конфлікту вже на
ранніх етапах виникнення, виявленню помилкових спорів. Досягти
цього можна, зокрема, створенням у межах психологічних служб
організацій на кшталт: "Ваш настрій" чи "Бюро скарг", які б виявляли
приховані конфлікти. Проведення психологом або керівником
особистих бесід з працівниками та вжиття групових заходів сприяє
подоланню виявлених конфліктів.
Подолання відкритих (реальних) конфліктів іноді здійснюється за
допомогою т. зв. обходу конфлікту, до якого вдаються тоді, коли
успішне розв'язання його неможливе. Такий спосіб передбачає
використання певних заходів, а саме:
• ізоляція, "розведення" сторін – коли один чи кілька учасників
конфлікту ізолюються, через що в них зникає необхідність у
контактуванні (наприклад, переведення когось із працівників в іншу
організацію);
• обмеження можливостей – коли одного чи кількох учасників
конфлікту позбавляють влади, яка необхідна для реалізації власних
інтересів (наприклад, коли керівника певного підрозділу звільняють з
посади);
• запровадження штрафних санкцій – коли в результаті
застосування адміністративних санкцій, реальних чи можливих,
сторони змушені припинити конфлікт (наприклад, на конфліктуючих
працівників може позитивно вплинути попередження керівника
підрозділу про винесення догани обом за некоректну поведінку);
• зміну напряму енергії – коли енергія учасників конфлікту спрямовується в інший бік – або для виконання спільних завдань, або для
подолання зовнішніх "ворогів" (наприклад, доручення сторонам
конфлікту підготувати презентацію діяльності підрозділу на спільних
зборах усієї організації);
• витіснення – коли конфлікти ігноруються, заперечуються або за-
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мовчуються авторитетними людьми, які формують громадську думку в
колективі, або самими учасниками суперечностей, сподіваючись, що
напружена ситуація з часом зникне (наприклад, під час конфлікту між
двома керівниками підрозділів, зумовленого особливостями їх
характеру, керівник організації не зважає на це, сподіваючись, що
конфлікт зникне сам по собі);
• співіснування – мовчазна відмова учасників конфлікту від постійного розпалювання ворожнечі, коли сторони усвідомлюють пріоритет
загальних цілей та інтересів або толерантно ставляться один до одного.
Отже, варто наголосити, що обхід конфлікту стає можливим лише
завдяки активному впливові керівника на об'єктивну конфліктну
ситуацію.
Фактичне розв'язання конфлікту – це ліквідація відкритого спору в
результаті врахування або реалізації інтересів однієї чи обох сторін
конфлікту.
По-перше, це може бути силове розв'язання конфлікту. За таким
варіантом обидві сторони конфлікту спрямовують свої зусилля на
досягнення перемоги і пригнічення опонента. Можливі такі основні
форми силового розв'язання конфлікту:
• боротьба сторін;
• примушування (третьою стороною). У процесі силового
розв'язання конфлікту можуть застосовуватися різні (часто не дуже
порядні!) засоби, особливо тоді, коли до конфлікту причетна особа, що
стоїть вище у службовій ієрархії: завдати шкоди репутації;
дискредитація; блокування просування "службовими сходами";
обмеження можливостей підвищення заробітної плати та отримання
премій тощо.
По-друге, розв'язання конфлікту "за вироком":
• прийняття рішення жеребкуванням, голосуванням;
• арбітражним рішенням (за рекомендацією "третейського суду" –
спеціальної незацікавленої комісії чи особи). Наприклад, розгляд
конфліктів між керівником підрозділу та його заступником керівник
організації може делегувати до спеціально створеної для цього комісії.
По-третє, коопераційне розв'язання конфлікту, коли учасники
конфлікту працюють спільно задля розв'язання проблеми.
Коопераційне розв'язання конфлікту досягається за допомогою
таких заходів:
• посередницького рішення;
• досягнення компромісу шляхом переговорів між сторонами
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конфлікту;
• спільного
вирішення
сторонами
проблеми
на
основі
співробітництва. Необхідно наголосити, що коопераційне розв'язання
конфлікту є найбільш складним способом, оскільки крім перетворення
об'єктивної конфліктної ситуації (як це спостерігається за силового
розв'язання конфлікту чи розв'язання за допомогою третьої сторони)
він передбачає ще й зміна самих учасників конфлікту (трансформація
їх інтересів, потреб, установок тощо).
Алгоритмом фактичного розв'язання "реальних" конфліктів є
пошук відповідей на три найголовніші питання.
1. Чому сторони вступають у конфлікт?
2. Чого вони хочуть домогтися?
3. Як вони намагаються це зробити?
Ці питання постають перед різними учасниками конфлікту на
різних його стадіях, але очевидно одне: чим раніше учасники
конфлікту або люди, які допомагають їм розв'язати спір, поставлять
собі ці питання і зможуть знайти адекватні відповіді на них, тим
швидше можна локалізувати конфлікт та успішно розв'язати його. Це
дуже актуально для розв'язання конфліктів на основі кооперації,
співпраці з опонентом (колаборації).
Колаборативний процес – це система взаємодії й переговорів з
опонентом. Головною метою колаборативного процесу є:
• досягнення колаборативної перемоги, коли максимально задовольняються інтереси всіх сторін, які беруть (прямо або опосередковано)
участь у конфлікті;
• досягнення процедурного задоволення (задоволення не тільки
результатом, а й власне перебігом переговорного процесу), а відтак, і
психологічного задоволення всіх учасників конфлікту.
Тобто можна стверджувати, що колаборативний процес
спрямований на досягнення згоди між людьми, посилення їхньої
взаємодії та поліпшення міжособистісних стосунків.
В окремих випадках колаборативні переговори відбуваються безпосередньо між учасниками конфлікту, без посередників. Але, як
правило, це можливо лише за високої культури сторін, їх здатності до
саморегуляції, а також наполегливого прагнення якнайшвидше і
найефективніше розв'язати конфлікт. Тому досить часто колаборативні
переговори здійснюються за допомогою арбітрів, якими, зокрема,
можуть бути й керівники організацій.
Реалізація колаборативного процесу нерозривно пов'язана з
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аналізом його учасниками раніше названих трьох найголовніших
питань.
Аналіз питання "Чому сторони вступають у конфлікт?"
передбачає з'ясування основних потреб і сформованих інтересів
учасників конфлікту.
Тут доцільно користуватися класифікацією основних груп потреб та
інтересів особистості.
Аналізуючи інтереси, важливо пам'ятати, що вони завжди
виражають життєву спрямованість, сутність людей і тому обговоренню
в процесі переговорів не підлягають. Тобто змусити людей змінити
свої інтереси – марна справа. Предметом обговорення може бути
лише ступінь важливості, значущості цих інтересів у момент
конфлікту. Ієрархію інтересів і справді можна принаймні тимчасово
змінити.
Проте в більшості випадків учасники конфліктів не завжди чітко
самі усвідомлюють власні інтереси, не завжди можуть відшукати
коректну форму для ознайомлення з ними опонентів, а тим більше – не
завжди "підносяться" до усвідомлення необхідності зрозуміти те, чого
прагне опонент. Те саме, на жаль, часто спостерігається і тоді, коли
керівник організації є "арбітром" у розв'язанні конфлікту. Замість того,
аби з'ясувати, які саме інтереси "виборюють" учасники конфліктної
ситуації, що насправді турбує людей, дехто вдається тільки до
дисциплінарних санкцій стосовно обох сторін, чи намагається
настільки "тиснути" на людину, щоб та змінила свої інтереси.
Наступне важливе питання – "Чого люди домагаються?". Його
аналіз дає змогу з'ясувати вимоги учасників конфлікту, тобто
зрозуміти принципово спірні питання, які сягають "корінням" в
інтереси кожної зі сторін. Фактично йдеться про те, чого людина бажає
для реалізації своїх інтересів. Так, співробітник, який потребує
самореалізації, може висунути такі вимоги: можливість упроваджувати
власний, оригінальний підхід до виконання певної професійної
діяльності; звільнення від постійних перевірок та критичних зауважень
керівника тощо.
Необхідно зауважити, що вимоги, які висувають учасники
конфлікту, цілком підлягають обговоренню: з приводу них можна
дискутувати, вести певні переговори, оцінювати, вимірювати,
порівнювати тощо. Але треба завжди зважати на те, що сторони
конфлікту фактично домовляються не про вимоги, а про ті інтереси,
які замасковані за ними. У процесі висування та обговорення вимог
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необхідно домагатися, щоб вони були обґрунтованими, чітко
сформульованими.
Завершальне питання "Як можна досягти бажаного результату в
конфлікті?" передбачає визначення позицій сторін, тобто їхніх
міркувань і пропозицій щодо розв'язання спірних питань і задоволення
інтересів учасників конфлікту. Наприклад, у конфліктній ситуації
працівника з керівництвом організації щодо вимоги визнати
оригінальність його підходу до виконання професійної діяльності
можуть бути обґрунтовані такі позиції:
• демонстрація можливостей нового підходу;
• підготовка виступу на зборах колективу;
• рецензування підходу експертами;
• обговорення дискусійних питань у пресі тощо.
Слід зазначити, що, висуваючи та аналізуючи рішення щодо
розв'язання конфліктів, жодна зі сторін не має права на монополію,
оскільки у колаборативному процесі рішення завжди приймаються
сторонами спільно.
Основні умови розв'язання конфлікту на основі колаборативного підходу можна відобразити у вигляді певних принципів,
об'єднаних у кілька груп.
Перша група принципів (відображає необхідність розуміння
сторонами значущості колаборативного процесу):
1. Повністю усвідомлюємо, що процес переговорів допоможе
задовольнити наші вимоги і потреби (інтереси), на основі яких ці
вимоги виникли.
2. Розуміємо, що переговори допоможуть відновити стосунки і
поліпшити їх.
Друга група принципів (стосується необхідності вміти слухати один
одного):
3. Висловлюємо бажання слухати один одного і розуміти, що
говорить і має на увазі інший.
4. Розуміємо, що процес переговорів не може бути швидкоплинним
і кожен має право на те, аби його вислухали.
5. Вважаємо за потрібне просити пояснень до сказаного, але не
перериваючи співрозмовника.
Третя група принципів (розкриває особливості процесу аналізу
інтересів учасників конфлікту):
6. Усвідомлюємо можливість розбіжностей у поглядах і визнаємо
право кожного на свою думку.
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7. Обіцяємо поряд зі своїми інтересами розуміти і враховувати
інтереси інших.
8. Усвідомлюємо, що інтереси виражають природну суть людини, і
тому вони не можуть бути предметом угоди.
Четверта група принципів (пояснює стратегію взаємодії сторін у
розкритті інтересів, висуванні вимог й обговоренні можливих рішень):
9. Обіцяємо ставитись до інших людей з повагою, поважати їхній
життєвий досвід та індивідуальність.
10. Обіцяємо не підпорядковувати інших людей своєму диктату, не
змушувати їх поступатися нам чи приймати інше рішення нам на
догоду.
11. Обіцяємо не чинити нападок на інших за їхні погляди та
переконання, не погрожувати їм, не залякувати їх "наслідками".
12. Обіцяємо обговорювати проблему, а не особистісні якості
опонентів.
13. Обіцяємо вгамовувати свої емоції.
П’ята група принципів (розкриває кінцеву мету, результат
переговорів):
14. Зобов'язуємося, допомагаючи один одному, дійти добровільного
і свідомого рішення з кожного спірного питання.
15. Обіцяємо не займати постійно жорстких позицій, які виражають
лише власні інтереси і вимоги, вивчати різні альтернативи, які б
сприяли задоволенню інтересів інших людей.
16. Висловлюємо бажання досягти угоди, в якій будуть
максимально враховані інтереси кожної сторони.
Таким чином, знання і розуміння сутності організаційних
конфліктів, їх видів, структурних елементів, динамічних етапів та
основних напрямів їх запобігання й розв'язання допомагають вибрати
максимально адекватні методи діагностики конфліктів, про які
йтиметься у наступному підрозділі.
Отримайте у викладача й ознайомтесь з переліком
ситуаційних завдань для обговорення конфліктів із практики
роботи з військовослужбовцями – учасниками бойових дій.
Які конфліктні ситуації ви вважаєте найбільш актуальними і чому?
Які конфлікти зустрічаються і є актуальними для курсантів ВВНЗ?
Підготуйтесь до обговорення за методом фокус-групи.
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4.5. Формування сприятливого соціальнопсихологічного клімату у військовому колективі
Соціально-психологічний клімат – домінуючий у конкретному
колективі (групі) відносно стійкий психічний настрій, який формується
на основі психічного відображення умов життя і діяльності в
міжособистісній взаємодії членів колективу (групи).
У західній військовій психології використовується термін
"командний клімат" (command climate), який визначається як
"культура підрозділу, що призводить до індивідуальної або групової
поведінки, яка може або не може бути зразком, або представляти
порядок, дисципліну і гідне поводження військовослужбовців".
Також під соціально-психологічним кліматом розуміють стійкий
психічний настрій, що виявляється у ставленні людей один до одного,
до спільної справи.
Соціально-психологічний клімат впливає на:
- ефективність діяльності та поведінку;
- задоволеність діяльністю;
- задоволеність належністю до колективу;
- МПС і психологічне здоров'я особистості.
До основних методів вивчення та оцінки соціально-психологічного
клімату належать методи спостереження, усне та анкетне опитування,
експертні оцінки, індивідуальні співбесіди, вивчення документів та
результатів діяльності військових колективів.
Структура соціально-психологічного клімату колективу:
- рівень задоволеності змістом службової діяльності;
- рівень задоволеності умовами служби і побуту;
- рівень задоволеності міжособистісною взаємодією всередині
колективу;
- рівень задоволеності міжособистісною взаємодією поза
колективом;
- рівень задоволеності міжособистісною
взаємодією
з
підлеглими;
- рівень задоволеності стилем і особистістю командира.
Чинники, що впливають на формування СПК:
- зміст і психологічні особливості службової діяльності;
- стан матеріальної бази підрозділу, рівень забезпеченості;
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соціально-психологічні особливості людей, мікрогруп у
колективі;
- міжособистісні стосунки з товаришами;
- міжособистісні стосунки з підлеглими;
- особистість командира (начальника), стиль керівництва, його
взаємини з підлеглими.
У структурі МПС виділяються такі взаємопов'язані оцінні
компоненти:
- морально-етичний;
- військово-професійний;
- психологічний.
Види соціально-психологічного клімату:
- сприятливий і несприятливий;
- здоровий і нездоровий;
- нестійкий.
-

Нестійкий клімат виявляється в ситуаціях, коли глибокий інтерес
військовослужбовців до змісту службової діяльності поєднується з
байдужістю і черствістю у спілкуванні.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Складіть анкету для оцінювання морально-психологічного стану
особового складу та соціально-психологічного клімату у
військовому колективі відповідно до ситуативного завдання.
Попарно проаналізуйте анкети, складені вашими товаришами,
підготуйтесь до обговорення.
2. Охарактеризуйте види соціально-психологічного клімату, дайте
характеристику сприятливого соціально-психологічного клімату.
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4.6. Профілактика та подолання синдрому
"професійного вигорання" в управлінській
діяльності командного складу
4.6.1. Сутність синдрому "професійного вигорання" та
його взаємозв'язок із професійним стресом
Розкриваючи сутність синдрому "професійного вигорання" та
його взаємозв'язок із професійним стресом, слід зазначити, що в
найбільш загальному вигляді синдром "професійного вигорання"
можна тлумачити як стресову реакцію, що виникає внаслідок
довготривалих професійних стресів середньої інтенсивності.
З огляду на визначення стресового процесу за Г. Сельє (тобто стадій
тривоги, резистентності і виснаження) "професійне вигорання" можна
вважати третьою стадією, для якої характерний стійкий і
неконтрольований рівень збудження.
Аналіз сучасних умов військової служби показує, що у більшості
військовослужбовців служба проходить у доволі неспокійній,
емоційно напруженій атмосфері, що вимагає постійної уваги й
контролю за діяльністю і взаємодією з людьми, а в бойовій обстановці
ця напруженість зростає у геометричній прогресії. За таких умов стрес
спричиняється безліччю стресогенів, які безперервно накопичуються в
різних сферах життєдіяльності. Почуття контролю над тим, що відбувається, може мати вирішальне значення.
Якщо військовослужбовець реагує адекватним, адаптивним чином,
він успішніше й ефективніше діє та підвищує свою функціональну
активність і впевненість, натомість як дезадаптивні реакції ведуть по
спіралі вниз, до "професійного вигорання". Коли вимоги (внутрішні та
зовнішні) постійно переважають над ресурсами (внутрішніми й
зовнішніми), у людини порушується стан рівноваги. Безперервне або
прогресуюче порушення рівноваги неминуче призводить до
"професійного вигорання". "Вигорання" є не просто результатом
стресу, а наслідком некерованого стресу.
Існує негативна практика окремих командирів і товаришів по
службі негайно перекладати відповідальність за "професійне
вигорання" на індивіда. Однак значна кількість важливих компонентів
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стресу притаманна професії чи посаді, серед яких професія командира
займає, на думку авторів, одне з провідних місць. "Професійне
вигорання" є кінцевим результатом сукупності факторів оточення, в
якому людина працює, отриманої освіти, характеристик установи й
особистісних моментів.
Отже, синдром "професійного вигорання" – один із проявів стресу, з
яким стикається людина у власній професійній діяльності.
"Професійне вигорання" – це загальна назва наслідків тривалого
робочого стресу і певних видів професійної кризи. Оскільки дані
сучасних досліджень унаочнили так, що "професійне вигорання"
можна вирізнити від інших форм стресу не лише концептуально, а й
емпірично, виникла необхідність у систематичних наукових
дослідженнях цього синдрому.
Щодо аналізу основних підходів до вивчення синдрому
"професійного вигорання" слід зауважити, що цей феномен став
предметом спеціального аналізу зовсім недавно.
Термін "професійне вигорання" (англ. – "burnout") введено американським психіатром Гербертом Фрейденбергером у 1974 році для
характеристики психічного стану здорових людей, які інтенсивно
спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в
емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги.
Це люди, які працюють у системі "людина – людина": лікарі, юристи,
соціальні працівники, психіатри, психологи, вчителі, командири тощо.
Як зазначають зарубіжні дослідники з Канади, США, Західної та
Центральної Європи, а також вчені з Росії та України, фахівці, які
працюють у згаданій системі, змушені постійно стикатися з
негативними емоційними переживаннями своїх клієнтів (пацієнтів,
вихованців), а тому мимоволі стають залученими до цих почуттів і
зазнають підвищеного емоційного напруження. Нині синдром має
навіть спеціальний діагностичний статус у "Міжнародній класифікації
хвороб – 10" – "Z73 – проблеми, пов'язані з труднощами управління
власним життям".
З 1974 року вийшло друком понад 2500 статей і книг, присвячених
вивченню синдрому "професійного вигорання". Але переважна
більшість з них – описового й епізодичного характеру. Літератури, що
розкривала б науково-практичні дослідження в цій галузі, ще
недостатньо. Проте дослідження синдрому триває.
Дослідження синдрому "професійного вигорання" розпочалося із
співробітників медичних установ та різних громадських організацій.
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Професор Школи догляду при Університеті штату Невада Ф. Сторлі
проводила дослідження цього феномена на медсестрах, які працюють у
кардіології. Вона зробила висновок, що цей синдром є результатом
конфронтації з реальністю, коли людський дух виснажується в
боротьбі з обставинами, які важко змінити. Як наслідок, розвивається
професійний аутизм. Необхідна робота виконується, але емоційний
внесок, який перетворює завдання на творчу форму, відсутній.
Професор психології Каліфорнійського університету К. Маслах деталізувала це поняття, окресливши його як синдром фізичного та
емоційного виснаження, що складається з розвитку негативної
самооцінки, негативного ставлення до роботи та втрати розуміння й
співчуття щодо клієнтів. Доктор К. Маслах підкреслює, що
"професійне вигорання" – це не втрата творчого потенціалу, не реакція
на нудьгу, а скоріше емоційне виснаження, що виникає на фоні стресу,
викликаного міжособистісним спілкуванням.
Нині відомі декілька основних підходів до вивчення синдрому
"професійного вигорання".
Перший підхід розглядає "професійне вигорання" як стан фізичного,
психічного і передусім емоційного виснаження, викликаного
довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях
спілкування. А відтак, "професійне вигорання" тлумачиться як
синдром "хронічної втоми".
Другий підхід розглядає "професійне вигорання" як двовимірну
модель, що складається, по-перше, з емоційного виснаження та, подруге, – з деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших, а
іноді й до себе.
Але найпоширенішим є третій підхід, запропонований
американськими дослідниками К. Маслах і С. Джексон.
Вони розглядають синдром "професійного вигорання" як
трикомпонентну систему, яка складається з емоційного
виснаження, деперсоналізації та редукції власних особистісних
досягнень.
"Burnout" – це синдром, група симптомів, що з'являються разом.
Однак усі симптоми в жодної людини не проявляються одночасно,
оскільки "професійне вигорання" – процес дуже індивідуальний.
Г. Робертс класифікує вищенаведені симптоми як: 1) зміни у
поведінці; 2) зміни в мисленні; 3) зміни у почуттях; 4) зміни в здоров'ї.
Аналіз змісту й окремих проявів синдрому показує, що "професійне
вигорання" має досить складну структуру, тобто багато симптомів,
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які у кожного командира або військовослужбовця підрозділу можуть
проявлятися по-різному, з урахуванням конкретних обставин його
професійної та особистісної життєдіяльності.
Серед симптомів, що виникають першими, можна вирізнити
загальне почуття втоми, вороже ставлення до роботи, загальне
невизначене почуття занепокоєння, сприймання роботи як такої, що
постійно
ускладнюється
та
стає
менш
результативною.
Військовослужбовець може легко розгніватися, дратуватися і почувати
себе виснаженим, приділяти багато уваги деталям і бути
налаштованим надзвичайно негативно до всіх подій. Гнів, що він
відчуває,
може
призвести
до
розвитку
підозрілості.
У
військовослужбовця-контрактника,
наприклад, може
виникати
відчуття, що військова частина хоче його позбутися. Цей стан
посилюється відчуттям "незалученості", особливо якщо раніше він
брав участь у всіх подіях. Окрім того, кожен, хто намагається
допомогти, щось порадити, викликає роздратування.
Серйозними проявами "професійного вигорання" є поведінкові
зміни і ригідність. Якщо людина зазвичай балакуча й нестримана, вона
може стати тихою і відчуженою. Або навпаки, людина, що зазвичай
була тихою й стриманою, може стати дуже говіркою, вступати в бесіду
з будь-ким. Жертва "професійного вигорання" може стати ригідною у
мисленні. Ригідний військовослужбовець закритий до змін, оскільки це
вимагає енергії й ризику, які є великою загрозою для вже виснаженої
особистості.
Командир або будь-який військовослужбовець рядового складу,
який відчуває на собі дію синдрому "професійного вигорання", може
намагатися подолати ситуацію, уникаючи товаришів по службі,
фізично і думкою дистанціюючись від них. Уникнення та
дистанціювання можуть проявлятися багатьма шляхами, починаючи
від усамітнення, мовчазності. Він може спілкуватися безособовими
способами з колегами, зменшувати власну залученість до контактів з
ними. Військовослужбовець зрештою стає депресивним і починає
сприймати ситуацію як "безнадійну". Він може прагнути взагалі
змінити професію.
Згідно з теорією Д. Спаньол і Р. Кепьюто, "професійне вигорання"
може розглядатися з погляду наявності трьох ступенів і трьох стадій.
В індивідуума, що відчуває на собі дію "професійного вигорання"
першого ступеня, проявляються помірні, нетривалі й випадкові ознаки
цього процесу. Такі симптоми проявляються в легкій формі і виражені
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турботою про себе, наприклад, шляхом розслаблення чи організації
перерв у роботі.
На другому рівні "професійного вигорання" симптоми проявляються
регулярніше, мають більш затяжний характер і важче піддаються
корекції. Звичайні способи розслаблення тут неефективні. Командир
або в/с може почуватися виснаженим після гарного сну і навіть після
вихідних. Щоб потурбуватись про себе, йому необхідні додаткові
зусилля.
Ознаки й симптоми третього рівня "професійного вигорання" є
хронічними. Можуть виникати фізичні й психологічні проблеми на
кшталт виразки чи депресії. Спроби піклуватися про себе, як правило,
виявляються нерезультативними, а професійна допомога може не
давати швидкого полегшення. Військовослужбовець починає
сумніватися у цінності своєї роботи, професії і життя.
Прояви "професійного вигорання" можуть мати три стадії.
На першій стадії "професійного вигорання" індивідуум виснажений
емоційно й фізично і може скаржитися на постійний головний біль,
застуду тощо.
Для другої стадії "професійного вигорання" характерні дві
сукупності симптомів. Наприклад, у командира може розвинутися
негативне, цинічне і знеособлене ставлення до людей, з якими він
служить і якими командує, чи навпаки, у нього можуть виникнути
негативні думки про себе через почуття, які з'являються до
військовослужбовців. Щоб уникнути цих негативних почуттів,
командир "заглиблюється в себе", виконує тільки мінімальну кількість
роботи і ні з ким не спілкується. В індивідуума можуть проявлятися
ознаки й симптоми однієї чи обох груп.
Заключна стадія – повне "професійне вигорання" – трапляється, як
вважає К. Маслах, нечасто, проте виливається у повну відразу до
всього на світі. Військовослужбовець ображений на самого себе і на
все людство. Життя здається йому непідвладним, він не здатен
емоційно реагувати на події, зосередитися на проблемах.
4.6.2. Методики для діагностики синдрому "професійного вигорання" в управлінській діяльності
Аналіз проблем вивчення синдрому "професійного вигорання",
проведений авторами в різних організаціях, показав, що до основних
методик, які можуть бути використані організаційними психологами
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при дослідженні цієї проблеми, належать:
1. Методика "Діагностики рівня емоційного "вигорання" В. Бойка.
2. Методика "Визначення психічного "вигорання" О. Рукавішнікова.
3. Методика "Синдром "вигорання" в професіях системи "людина –
людина".
4. Методика "Оцінка власного потенціалу "вигорання".
5. Методика "Дослідження синдрому "вигорання".
Необхідно зауважити, що кожна із зазначених методик дає
можливість насамперед виявити рівень розвитку синдрому та його
окремих складових. Незважаючи на різне термінологічне значення
понять, які використовуються науковцями, – "професійне вигорання",
"емоційне вигорання", "психічне вигорання", "вигорання" та ін., вони є
синонімами і розкривають ті чи інші аспекти "вигорання" як у
професійній, так і в інших сферах життєдіяльності людини.
Проаналізуємо кожну методику детальніше.
Методика "Діагностики рівня емоційного "вигорання"
В. Бойка є найбільш комплексною і дає можливість системно і
детальніше проаналізувати міру вираженості дванадцяти симптомів
синдрому "вигорання", враховуючи компоненти, до яких вони
відносяться. Зокрема, це такі компоненти та симптоми:
Перший компонент – "Напруження":
1. Переживання психотравмуючих обставин.
2. Незадоволеність собою.
3. "Загнаність у кут".
4. Тривога і депресія.
Другий компонент – "Резистенція":
1. Неадекватне вибіркове емоційне реагування.
2. Емоційно-моральна дезорієнтація.
3. Розширення сфери економії емоцій.
4. Редукція професійних обов'язків.
Третій компонент – "Виснаження":
1. Емоційний дефіцит.
2. Емоційне відчуження.
3. Особистісне відчуження (деперсоналізація).
4. Психосоматичні та психовегетативні порушення.
Враховуючи якісні і кількісні показники, які обчислюються за
даними методики для різних компонентів синдрому "вигорання",
організаційні психологи можуть дати досить змістовну характеристику
щодо проявів синдрому в особистості, а також визначити індивідуальні
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та групові заходи профілактики і психокорекції. Для якісної
інтерпретації даних, за словами В.В. Бойка, можна використовувати
такі питання:
• які симптоми домінують;
• якими сформованими і домінуючими симптомами супроводжується "виснаження";
• чи обумовлене "виснаження" (якщо виявлене) факторами
професійної діяльності, що ввійшли в симптоматику "вигорання", або
суб'єктивними факторами;
• який симптом (симптоми) найбільш обтяжують емоційний стан
особистості;
• в яких напрямах треба впливати на службову обстановку, щоб
знизити нервову напругу;
• які ознаки й аспекти поведінки самої особистості підлягають
корекції, щоб "емоційне вигорання" не завдавало шкоди їй,
професійній діяльності і партнерам.
Методика "Синдром "вигорання" у професіях системи
"людина – людина" зорієнтована перш за все на дослідження тих
категорій фахівців, які працюють у системі "людина – людина",
насамперед, менеджерів та педагогічних працівників. Тому саме цю
методику, на думку авторів, доцільно використовувати організаційним
психологам, аналізуючи синдром "вигорання" у менеджерів
організацій та працівників освітніх закладів.
Варто нагадати, що методика базується на теорії синдрому
"вигорання", розробленій К. Маслах і С. Джексон, та дає можливість
визначити такі основні складові синдрому "вигорання":
• емоційне виснаження;
• деперсоналізація;
• редукція особистих досягнень.
Суттєвим є те, що методика має два варіанти опитувальника, які
можуть бути використані окремо при дослідженні як менеджерів, так і
викладачів, учителів.
Методика є досить компактною у використанні порівняно з першою
методикою – вона включає лише 22 питання (у попередній методиці –
84). Тому її доцільно застосовувати у ситуації, коли потрібно дуже
швидко провести опитування, зокрема з менеджерами організацій.
На основі результатів, отриманих за допомогою опитувальника,
можна також розробити програми подолання синдрому "вигорання" як
для окремої особистості (менеджера або працівника), так і для групи
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людей, які працюють в одному відділі чи організації.
Методика "Оцінка власного потенціалу "вигорання" дає
можливість дослідити такі основні компоненти "вигорання":
• деперсоналізація;
• особиста задоволеність;
• емоційне виснаження.
Кожний із названих компонентів "вигорання" аналізується за
трьома рівнями розвитку: низький, середній, високий.
Методика включає всього 18 питань і може бути використана для
оперативного дослідження синдрому "вигорання" та розробки
відповідних корекційних програм.
Методика "Дослідження синдрому "вигорання" допомагає
виявити рівні вираженості синдрому (високий, середній та низький). Її
рекомендують використовувати для найпростіших досліджень, які
дають можливість зорієнтуватися в наявності проблеми.
Необхідно наголосити, що під час проведення прикладних
досліджень в організації варто використовувати 2-3 методики – для
взаємоперевірки та взаємодоповнення отриманих даних.
4.6.3. Індивідуальна та групова програми для
профілактики і подолання синдрому "професійного
вигорання" в організаціях
У процесі розробки та реалізації корекційно-розвивального
компонента технології попередження і подолання синдрому
"професійного вигорання" в організаціях необхідно враховувати низку
наступних теоретичних положень, які розкривають природу
професійного стресу та синдрому "професійного вигорання".
Згідно з цими положеннями професійний стрес є реакцією на
професійну ситуацію, яка сприймається з прикрістю та образою, що
виявляється в емоційному та психічному реагуванні.
За своєю структурою професійний стрес є комбінацією стресора і
стресової реактивності. Стресори – це фактори, здатні потенційно викликати стресову реакцію. Стресова реактивність є зміною
фізіологічного стану організму (збільшення напруження м'язів,
посилення серцебиття, підвищення артеріального тиску, збільшення
потовиділення, підвищення рівня холестерину в крові, соляної кислоти
в шлунку тощо).
Модель професійного стресу має такі основні складові:
• професійна ситуація (послідовно або несподівано виводить
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людину зі стану рівноваги);
• сприйняття професійної ситуації як стресової (такої, що викликає
стурбованість);
• емоційне збудження (страх, гнів, відчуття загрози, стан потрясіння
тощо) як реакція на події, що примушують страждати;
• фізіологічне збудження (підвищення артеріального тиску,
напруження м'язів, пониження ефективності імунної системи тощо);
• наслідки (нездужання, хвороби, зниження продуктивності праці,
міжособистісні конфлікти тощо).
Професійне вигорання особистості є результатом хронічного професійного стресу. Отже, аналізуючи його природу, варто насамперед
виходити з базових понять, які стосуються професійного стресу, та
враховувати певні специфічні особливості цього явища.
Управління професійним стресом і синдромом професійного вигорання – це можливість використання особистістю наявних важелів
управління, не покладаючи їх на інших людей або обставини.
Важливою складовою комплексної моделі управління стресом є
втручання – встановлення особистістю бар'єрів (за допомогою
спеціальних прийомів) на всіх фазах розгортання стресу з метою
протидії йому. Основна мета втручання полягає в тому, щоб
попередити негативні наслідки, які можуть викликати стрес-фактори.
Когнітивна оцінка ситуації, вибіркове сприйняття, релаксація, фізичні
вправи є основними бар'єрами, які може виставити особистість на
певних фазах перебігу стресу.
На думку фахівців у галузі організаційної психології та психології
праці, можна виділити дві основні форми спеціальних програм для
профілактики та подолання синдрому "професійного вигорання" в
організаціях:
• індивідуальні програми – програми, які використовуються на рівні
однієї особистості. Ці технології можуть реалізовуватися окремими
командирами, їх заступниками або особовим складом самостійно або
за допомогою військових психологів;
• групові програми – технології, які використовуються на рівні
організації, підрозділу.
Вітчизняними психологами запропоновано низку практичних порад
щодо боротьби командира з емоційним "вигоранням" особового складу
підрозділу.
Отже, для запобігання і боротьби з емоційним "вигорання"
особового складу необхідно пам’ятати, що:
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спостереження за людьми і на службі, і під час відпочинку – є
кращим способом навчитися помічати ознаки емоційного "вигорання";
дізнайтесь якнайбільше про взаємовідносини між вашими людьми;
якщо у вас немає чітких стандартів ефективності, люди почнуть
втомлюватись і вам буде важко помітити, коли вони вже на межі
виснаження;
виявляйте проблеми на ранній стадії;
невисокий моральний дух і неефективність у роботі підрозділу
(бойової команди, групи, колективу) спроможні призвести до
емоційного "вигорання" – люди починають думати, що керівництву на
них наплювати;
у підрозділі (бойовій команді, групі, колективі) повинно бути
реалізоване правило, що боєць, який скаржиться на що-небудь, – це
щасливий боєць. Якщо солдат перестав скаржитися, – це означає, що
йому вже все байдуже. Смисл у тому, що ваші люди повинні
скаржитись не заради скарг, а заради будь-яких змін на краще;
визнавайте людей, які віддано і добросовісно виконують свою
роботу, важливо, щоб вони отримали визнання від командира;
ніколи не забувайте, що ваш обов’язок – навчати
військовослужбовця підрозділу (колективу, бойової команди, групи), а
для цього треба розвивати підлеглих і довіряти їм;
коли воїни розуміють, що у підрозділі (бойовій команді, групі,
колективі) вони мають розвивати і використовувати свої таланти, вони
стануть віддавати йому все найкраще;
одне із найнеприємніших переживань військовослужбовця – коли
його внесок і зусилля нікому не потрібні;
люди "вигорають" швидше, якщо бачать, що вони не можуть
реалізувати свій потенціал;
якщо ваші люди починають "вигорати", виконуючи звичайні
обов’язки, шукайте інші проблеми: хвороба, неприємності вдома, але,
можливо, людина просто не підходить для цієї роботи і поставлених
завдань;
якщо весь особовий склад близький до "вигорання", можливо, у вас
занадто високі вимоги і стандарти;
один із методів боротьби з "вигоранням" – нагородження достойних
відповідно до своїх повноважень і їхніх заслуг;
нещира або незначна винагорода частіше приносить зло, ніж
користь;
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завжди визначайте високі стандарти своїм людям і створюйте
умови для їх досягнення.
Командир:
 Ти такий самий, як і солдат. Будь йому батьком і братом.
 Ти надаєш впевненості солдатам. Став конкретні найближчі та
подальші задачі підрозділу та індивідуально кожному.
 Не повинен перед підлеглими проявляти ознаки страху і
розгубленості.
 Повинен постійно цікавитись про близьких і рідних підлеглих.
Пиши листи рідним з описом подвигів їх синів і чоловіків.
 Хвали підлеглих "сильно", свари "м’яко".
 Негайно ізолюй панікерів.
 Пам’ятай про підвищену навіюваність підлеглих у процесі
бойової діяльності.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Виконайте попарне тестування за методиками вивчення рівня
"професійного вигорання". Проаналізуйте результати, підготуйте та
проведіть індивідуальну профілактичну бесіду з вашим напарником.
Підготуйте рекомендації щодо підтримання здорового моральнопсихологічного стану.
2. Розкрийте форми і призначення програм профілактики та
подолання синдрому "професійного вигорання", проаналізуйте та
підготуйтеся до дискусії про можливості їх застосування.
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4.7. Формування корпоративної (організаційної)
культури в системі військово-управлінської
діяльності
4.7.1. Особливості корпоративної культури офіцерського корпусу ЗС України та її формування
Людина, як суспільна істота, протягом життя постійно включена у
різноманітні соціальні групи, серед яких визначають і професійні
соціальні групи – умовні соціальні групи, які об’єднують людей за
професійною ознакою. Якщо така група є достатньо закритою і
згуртованою, має свої особливі чітко вироблені професійні та етичні
норми, тоді говорять, що ця професійна група має корпоративний
характер, що відображається у застосуванні до цієї групи терміна
"корпус" – дипломатичний корпус, суддівський корпус, журналістський корпус, лікарський корпус, офіцерський корпус.
У Кодексі честі офіцера ЗСУ сказано, що "офіцери ЗСУ – це не
замкнена каста військовиків, а кров від крові, плоть від плоті
Українського народу", проте сама наявність такого Кодексу честі
свідчить про те, що офіцери таким чином виділяють себе з-поміж
інших суспільних груп і поділяють характерну для них специфічну
"корпоративну культуру".
Під корпоративною культурою професійної соціальної групи
розуміють сукупність визнаних членами цієї групи особливих
цінностей і традицій, норм і санкцій за їх порушення, які відрізняють
діяльність і поведінку представників даної групи від тих, хто до неї не
належить.
Особливості корпоративної культури офіцерського корпусу ЗСУ:
поєднання універсальних рис корпоративної культури офіцерства
країн світу, залишків традицій офіцерства пострадянського простору з
національними традиціями воїнів Княжої і Козацької доби, учасників
Національно-визвольної боротьби ХХ століття, новітніми традиціями
бойового побратимства учасників АТО та ООС;
стан активного формування і трансформації як під впливом війни на
Сході України, реформування Збройних Сил, так і внаслідок
активізації контактів з представниками армій НАТО, які беруть участь
у підготовці українських підрозділів та проведенні спільних навчань;
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поступове зміцнення за рахунок підвищення престижу професії
офіцера в Українському суспільстві, згуртування та підвищення
професіоналізму самого офіцерського корпусу, посилення військовоцивільного співробітництва.
Важливим чинником формування корпоративної культури
майбутніх офіцерів є активне впровадження кращих традицій
офіцерського корпусу у навчально-виховний процес вищих військових
навчальних закладів. Цьому сприяють зустрічі курсантів з офіцерами –
учасниками АТО, вшанування пам’яті полеглих офіцерів,
впровадження досвіду АТО в навчальний процес та інші заходи.
4.7.2.
Особливості
корпоративної
культури
представників окремих родів військ та військових
спеціальностей
Кожен військовослужбовець представляє одночасно Збройні Сили
загалом і конкретний їх вид та рід військ. Особливості умов і
характеру бойової діяльності різних видів і родів військ сприяють
формуванню в їх представників специфічної "видо-родової
психології", яка відображається у специфічній корпоративній культурі.
Як і у випадку з корпоративною культурою офіцерського корпусу,
під корпоративною культурою представників окремих родів військ та
військових спеціальностей ми розуміємо сукупність визнаних
представниками даного роду військ (спеціальності) особливих
цінностей і традицій, норм і санкцій за їх порушення, які відрізняють
діяльність і поведінку представників даної професійної групи від тих,
хто до неї не належить.
Особливості корпоративної культури проявляються у специфічних
назвах і самоназвах (як серйозних – "крилата піхота", "цариця полів",
"боги війни", "ударний кулак", "інженери людських душ", так і
жартівливо-іронічних, а часом і образливих).
Важливу роль відіграють гасла і прислів’я, в яких виражається суть
і особливості професійної діяльності представників роду військ
(спеціальності). Вони також можуть бути як цілком серйозними і
офіційно затвердженими ("Ніхто, крім нас", "Зв’язок – нерв війська",
"Сапер помиляється лише раз"), так і жартівливими.
Також можна навести приклади відображення корпоративної
культури у специфічних традиціях відзначення першого стрибка з
парашутом, першого артилерійського пострілу, першого розмінування
тощо.
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Часом представники окремих родів військ і спеціальностей мають
специфічні забобони і табу, наприклад, заміна десантниками,
льотчиками та деякими іншими професійними групами слова
"останній" словом "крайній".
Закономірно, що ці особливості проявляються тим більше, чим
більш небезпечним є характер діяльності представників даного роду
військ (спеціальності).
Загалом ці та інші елементи корпоративної культури служать
виділенню особливостей свого роду військ і спеціальності,
формуванню гордості за приналежність до них. Проте іноді зворотним
боком цього є прояви зверхності й зневаги до представників інших
родів військ та спеціальностей, що може негативно впливати на
взаємодію їх представників у бойовій обстановці, породжувати
взаємну ворожість і недовіру.
Завдання і питання для самоконтролю
1. Проаналізуйте особливості корпоративної культури офіцерського
корпусу ЗС України та її формування.
2. Розкрийте особливості корпоративної культури представників
окремих родів військ та військових спеціальностей.
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Післямова
На сучасному етапі розвитку суспільних відносин знання про
закономірності управління, особливості поведінки людини в
організаціях розглядаються як невід’ємний компонент загальної
культури особистості фахівця будь-якого профілю. Тим більше це
стосується вимог, які висуваються до професійної компетентності
військового керівника.
Провідною умовою його ефективної діяльності є розуміння
соціально-психологічних процесів, які відбуваються у військовому
колективі, здатність системно вирішувати завдання управлінської
діяльності з застосуванням передових соціально-психологічних
технологій, які розглядаються нами як система випробуваних
соціально-психологічних методів, форм і процесів цілеспрямованого
впливу на особистість військовослужбовця та військовий колектив з
метою найбільш ефективної реалізації завдань повсякденної та бойової
діяльності.
"Соціально-психологічні технології управління військовими колективами" є достатньо новою навчальною дисципліною у підготовці
майбутніх офіцерів для Сухопутних військ Збройних Сил України.
Розглянуті в посібнику питання, на нашу думку, дозволять слухачам
зрозуміти основні соціально-психологічні явища управлінської
діяльності у військовому середовищі, а також будуть передумовою
засвоєння технологічного підходу до управління ними.
Перший досвід викладання даної дисципліни, що став основою для
цього посібника, засвідчив також необхідність подальшої роботи над
удосконаленням даного навчального курсу. Автори будуть вдячні за
відгуки та критичні зауваження, які враховуватимуться як у процесі
викладання навчальної дисципліни, так і в подальшому доопрацюванні
навчально-методичного забезпечення.
Свої думки, зауваження та побажання щодо можливостей використання навчально-методичного посібника, а також удосконалення його
змісту просимо надсилати за адресою:
м. Львів вул. Героїв Майдану, 32, Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кафедра Моральнопсихологічного забезпечення діяльності військ, або на наш сайт:
http:/
www.asv.gov.ua
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Пам'ятка начальникові (командирові)
розроблена та впроваджена генералом Ткачуком П.П. у перші роки
керівництва Національною академією сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного
Начальник (командир) – це єдиноначальник, що несе в межах
наданих йому влади та обов’язків персональну відповідальність.
1. Особисто беріть участь у головних заходах повсякденної
діяльності та їх ретельній підготовці. Щоденно навчайте підлеглих, але
виключайте дрібну опіку.
2. Щоденно навчайтесь самі, творчо працюйте над документами,
узагальнюйте і систематизуйте свою діяльність. Потрібно постійно
відчувати невдоволення самим собою. Розширюйте свій світогляд.
Домагайтесь виконання завдань, поставлених у планах. Вмійте
бачити перспективу. Виходячи у велике "плавання", не загубіть
"орієнтир", не заплутайтесь.
3. Беззаперечно дотримуйтесь вимог законів і статутів. Беззаперечно підпорядковуйтесь, але не бійтесь приймати оригінальне рішення і
піти на розумний ризик. "Не викручуйтесь" і "не хитруйте".
Відмовтесь від принципу "за будь-якої ціни" і "не латайте дірки".
Прямуйте до розумної оригінальності, відчувайте міру. Перестрахувальник поваги не викликає.
4. Завжди будьте прикладом для своїх підлеглих, виявляйте високу
вимогливість, постійно турбуйтесь про них, вони повинні це бачити,
але ніколи турботою їм не докоряйте. Гаслами, деклараціями,
запевненнями "віз не зрушити".
5. Основа вашої спільної діяльності зі старшими, рівними та
молодшими за посадою – взаємодія та співпраця.
Взаємодія забезпечить виконання загального завдання усіма
посадовими особами в межах обов'язків, завдань і функцій,
передбачених керівними документами.
Співпраця доповнює офіційні зв'язки, взаємодію і базується на
добровільному об'єднанні зусиль, усвідомленні значущості і
необхідності вирішення загального завдання. Ваша виконавча
дисципліна в ході взаємодії забезпечить успішне виконання
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поставлених завдань. Ваше бажання і прагнення в ході співпраці
допоможе забезпечити усім виконання загальної справи.
6. "Один у полі не воїн", тому в розвитку взаємодії і співпраці
беззаперечно виконуйте свої обов'язки і взяті на себе зобов'язання.
Вмійте тримати слово, не вводьте в оману.
Не можете зробити – не обіцяйте, вас зрозуміють. Пусті слова
руйнують довіру.
7. Постійно знайте, вивчайте та розумійте труднощі старших,
рівних, підлеглих, не ускладнюйте, а полегшуйте їх вирішення.
Підтримуйте з усіма рівні стосунки і такт. Не допускайте паніки,
спокійно розбирайтесь зі справами та обмірковуйте їх. Виявляйте
ініціативу поза межами своїх обов'язків, думайте про успіх загальної
справи. Заохочуйте ініціативу, товариськість, взаємодопомогу. Не
цурайтесь неофіційних стосунків з порядними товаришами по службі.
Не нехтуйте порадами більш досвідчених офіцерів. Спирайтесь на
розум та ініціативу підлеглих, ураховуйте їх знання і досвід у
повсякденній діяльності.
8. Навчайтесь самі і навчайте своїх підлеглих, як правильно
доповідати, коли їх запитують. Відповідь повинна бути конкретною,
обґрунтованою та з додержанням такту стосовно колег. Ніколи не
ставте старшим начальникам запитань, які не входять у вашу
компетенцію.
9. Пам'ятайте, що у взаємостосунках з підлеглими ви є начальником
і в той же час відносно інших офіцерів – рівним за положенням або
молодшим. Завжди будьте ввічливими, виявляйте витримку і зовнішній
спокій. Проявляйте особисту коректність, доброзичливість, увагу до
старань молодших. Не допускайте брутальності та приниження, не
підкреслюйте межу між своїм посадовим положенням і молодшим. Не
робіть "службового виразу обличчя" та "службового голосу" – це не
підвищує авторитет. Будьте вимогливими до підлеглих, але "ставити
молодшого на місце" – крайній захід. Будьте прикладом – це викликає
повагу і бажання вас наслідувати. Пам'ятайте, що Ваші підлеглі у
майбутньому можуть стати Вашими начальниками.
Не прагніть роздавати стягнення, не гарячкуйте, у Вас є десять діб
на прийняття рішення, а у порушника – час на роздуми.
10. Вмійте чітко себе підправити та визнавати свої помилки.
Попросіть вибачення, якщо були неправі. Будьте простішим у
спілкуванні та доступним. "Монументальність" віддаляє підлеглих.
Завжди вислуховуйте своїх підлеглих до кінця, при необхідності
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занотовуйте у робочому зошиті. Прислухайтесь до пропозицій
"непомітних" людей та "вузьких спеціалістів". Враховуйте можливі
невдачі підлеглих: "майстерність приходить з досвідом". Не дратуйтесь
через помилки, яких вони припустились.
У роботі з підлеглими виявляйте більше бажання "поморочитися" –
розповісти, показати, навчити. Не прагніть все зробити, застосовуючи
владу.
Особистим зовнішнім спокоєм, розміреністю задавайте чіткий ритм
у роботі, створюйте ділову обстановку.
11. Ставлячи завдання, зацікавте підлеглих; переконливо, впевнено,
просто його оголошуйте; виключіть з тону сумнів. Не ставте підлеглим
завдань, які знаходяться за межами їх функцій, обов'язків, компетенції і
можливостей. Свої побажання в ході вже розпочатої роботи
висловлюйте тоді, коли вони ще можуть бути враховані без суттєвих
змін та переробок. Не допускайте, щоб зусилля підлеглих були
використані даремно. Відмовтесь від постановки завдання підлеглим у
кінці робочого дня, виконання якого потребує роботи за межами
службового часу.
Встановіть собі і людям стимул. Підлеглі повинні знати, заради чого
вони "страждають".
12. Висококваліфікованих спеціалістів не залучайте на "прості"
роботи, доручення повинні відповідати рівню підготовки та
завантаженості. Не докоряйте висококваліфікованим фахівцям за їх
неправильні дії, покладаючись на думки сторонніх осіб. Бережіть
активних, відповідальних, чесних офіцерів, не ставте їх у критичне
положення, вони – ваша опора.
13. Завжди ведіть облік витрат часу підлеглих для виконання
поставлених завдань. Рівномірно та справедливо розподіляйте
додаткові доручення серед підлеглих. Стомленість знижує "вихід"
праці підлеглих. Як ви будете ставитись до підлеглих, так і вони будуть
ставитись до вас і один до одного. Не ігноруйте прагнення молодших
до співпраці.
14. Вирішуйте поставлені питання, не відправляйте до інших,
відповідайте на них особисто і не затягуйте вирішення питань, за
якими до вас звернулися.
Ніколи одноособово не змінюйте узгоджених рішень. Перед тим як
прийняти рішення, завжди подумайте, витримайте деякий час, за
необхідності – порадьтеся.
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Прозорливість,
пунктуальність,
передбачливість,
мудрість,
передчуття, точність, розрахунок – запорука успіху.
Ваша бездіяльність, безвідповідальність, необґрунтовані обіцянки,
забудькуватість – джерело антипатії до вас.
Вживайте активних заходів щодо реалізації висловлених ідей і
прохань підлеглих.
15. Не робіть довгих нарад, робіть перерву через кожну годину.
Не влаштовуйте нарад, коли є потреба діяти.
Перед тим як щось сказати чи зробити, поставте себе на місце
підлеглих. Ніколи не залякуйте і не погрожуйте, але свого домагайтесь.
Пам'ятайте, що підлеглі від вас відштовхнуться, якщо ви у присутності різних за віком і положенням будете влаштовувати "розбірки"
на високих тонах.
16. Приймати рішення доцільно колегіально або одноособово.
Колегіального вирішення потребують творчі, побутові питання, а
також перспективні плани, на відпрацювання яких необхідний
відносно тривалий строк. Рішення цих питань одноособово призводить
до зайвих розмов і роздумів.
Одноособового вирішення потребують оперативні, стереотипні
завдання та завдання, які повторюються, а також ті, що виконуються за
раніше затвердженими та узгодженими планами й графіками.
Завжди приймайте узгоджені рішення. Доцільно не поспішати в
думках, позбутися упереджених поглядів. Не робіть огляду того, що
вже зроблено. Кожне питання розкладіть на більш прості. Починайте
відпрацювання рішення з простого і переходьте до більш складного.
17. Віддаючи накази, розпорядження, команди, завжди все
обмірковуйте.
Доцільно визначити: кому доручити завдання; кого призначити
відповідальним за матеріально-технічне забезпечення; вибрати
доцільну і мобілізуючу форму віддання наказу (розпорядження); чітко
організувати та визначити обсяг робіт, час, термін та порядок
доповідей про виконання.
Продумайте систему стимулювання і контролю, як і чим "запалити"
та повести за собою людей; врахуйте можливі труднощі; попередьте
сумніви та непорозуміння.
Віддаючи наказ, переконайтесь у наявності в підлеглих достатньої
підготовки, при необхідності дайте їм час підучитися. У деяких
випадках доцільно вислухати думки підлеглих і після оголошення
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наказу. Ваші дії будуть спрямовані на пошук найбільш швидкого та
якісного його виконання.
Основи стосунків із начальником
1. Будь-яке розпорядження, пораду та прохання начальника розглядайте як наказ, прохання його говорить про те, що на Вас сподіваються
і вірять Вам.
Щоб начальник не думав, ніби про його прохання забули, коли
обставини перешкоджають швидкому виконанню дорученого, доцільно
постійно інформувати його про вжиті заходи, наступні дії, труднощі,
що виникли, коли й як збираєтесь їх перебороти, яка потрібна
допомога, визначте, скільки необхідно на це додаткового часу.
Забудькуватість, неувага до дорученої справи, виправдання
бездіяльності та покликання до "об'єктивних причин" руйнують Ваш
авторитет і престиж, погіршують думку про Вас.
2. Коли начальник не бажає з вами співпрацювати, сприймайте це як
необхідність, не опускайте руки. Ваша активна робота буде
спонуканням до співробітництва. Необхідно сумлінно виконувати свої
службові обов'язки та вимоги статутів і наказів. Особливу увагу
звертайте на поради начальника, виявляйте інтерес до його досвіду та
поглядів. Ініціативно допомагайте начальникові в напружених для
нього умовах. Виявляйте інтерес до дорученої вам справи. Робіть все
один раз, але добре; доводьте почате до кінця. Домагайтесь
самостійності, але не відривайтесь від начальника і не будьте його
"хвостом".
При відсутності вказівок самостійно вибирайте шлях вирішення
завдання та відповідально виконуйте роботи в інтересах загального
успіху. Доповідайте про попередні матеріали, тактично зверніть увагу
на можливість їх деталізації: що зроблено та що зробити у
майбутньому.
Розбираючись з дорученнями, не суперечте, з'ясуйте деталі; ставте
питання по суті; завжди щадіть самолюбство начальника, не забувайте,
що він – начальник і людина, з характером, звичками та стилем роботи.
3. Ви ніколи не отримаєте самостійної посади, якщо зараз не будете
працювати на повну силу: це як у математиці: "не опанував одну тему –
прогалина назавжди".
4. Займайтесь своєю справою, знайте своє місце, в тому числі й у
строю, не випереджайте начальника. Ваші дії не повинні суперечити
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рішенню, яке він прийняв. Втілення в життя відкинутого начальником
варіанта дій викликає недовіру до вас та суперечить вимогам Статуту.
Ніколи не звертайтесь до начальника вдруге з того питання, з якого
він вже прийняв рішення, – це неповажливо і свідчить про вашу погану
пам'ять чи авантюризм та некоректну спробу примусити начальника
прийняти інше рішення.
Підходьте до начальника не з питаннями, а з обґрунтованими
планами, конкретними пропозиціями, макетами майбутніх рішень.
Доповідаючи обставини та результати, попередньо введіть начальника
в курс справи, допоможіть йому "переключитися". Пам'ятайте, що
начальник – людина завантажена і зайнята, він обмірковує багато
справ. Під час доповіді виключіть пусті слова, доповідайте предметно
та якісно. Завжди майте при собі структурні схеми, різноманітні
графіки, розрахунки, таблиці. Ідучи до начальника з проханням чи
пропозицією, майте напоготові рапорт, лист, проект документа та їх
декілька варіантів. Цим ви збережете свій і начальника час. Доповідь з
"порожніми руками" може викликати враження, що ви свою ледачість
прикриваєте словами. Менше слів, а більше справ.
Помічені вдруге у запропонованому документі помилки свідчать
про Вашу безвідповідальність, неповагу та байдужість до начальника.
Виявляйте здоровий інтерес до планів начальника, завжди чітко та
ясно, по-діловому формулюйте головне для себе в роботі. Якщо
начальник недостатньо чи узагальнено висловив рекомендації, з'ясуйте
основну ідею, та якщо щось не зрозуміли, то запитайте, – ніхто Вас за
це "не поб'є".
Відсутність вказівок начальника не дає вам підстав вільно витрачати
робочий час.
Особливості стосунків заступників із начальником
1. Коли начальник був відсутній, то йому у першу чергу
доповідають вказівки вищих начальників, стан роботи і виконання
завдань, наявність та зайнятість підлеглих; стан навчального процесу
(бойової підготовки); події і злочини та вжиті заходи щодо розслідування; стан дисципліни та служби військ; стан роботи щодо
запланованих заходів та доручених питань; додаткові питання
(проблеми) і заходи, що сплановані для їх вирішення; документи, які
надійшли, та зміст відданих розпоряджень; що заплановано на
найближчі дні; питання, які потребують особистої участі (рішення)
начальника; характер та оцінку дій (роботи) підлеглих; хто звертався із
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заявами, пропозиціями, скаргами; конфліктні питання; труднощі, які
виникли за час відсутності начальника.
Доповідайте начальникові без емоцій та образ, чесно та
принципово.
У відсутності начальника вмійте взяти відповідальність на себе, не
перекладайте її на начальника та підлеглих. Утримуйтесь від
прийняття рішення з питань, які начальник вважає сферою особистої
компетенції.
2. Щоденно зустрічайтесь з начальником. Якщо він чи ви
знаходитесь у відрядженні, щодобово розмовляйте з ним по телефону,
постійно отримуйте від нього інформацію; доповідайте про стан справ
та виконані роботи.
Всебічно підтримуйте начальника, зміцнюйте його авторитет.
Ретельно впроваджуйте в повсякденну діяльність прийняті ним
рішення, доповідайте про вжиті заходи і виконання.
У присутності колег і підлеглих, сторонніх будьте особливо коректні
з начальником, підкреслюйте його вагомість, свою безумовну
підпорядкованість та повагу до його розпоряджень.
Завжди чітко розумійте позицію начальника, в разі необхідності
відстоюйте її та роз'яснюйте підлеглим і старшим начальникам.
Ініціативно допомагайте начальникові у напружених ситуаціях,
попереджайте його про труднощі, що назрівають, та можливі
ускладнення.
3. Виключайте формалізм у роботі. Пам'ятайте, що ваші стосунки з
начальником повинні базуватися на взаємному інформуванні,
особливій довірі, моральній охайності, усвідомленому розумінні того,
що ви – менш досвідчений офіцер.
Ви повинні у будь-яку мить бути готовим взяти керівництво і
відповідальність на себе, виконати справу, яка входить у компетенцію
начальника. Для цього ознайомтесь з усім обсягом його діяльності;
вивчіть методи роботи, які він використовує щодо конкретних
напрямів; вивчіть специфіку співвідношення і порядок здійснення ним
зв'язків із різними організаціями.
Повністю ознайомтесь зі способами нагромадження, зберігання та
використання інформації. Знайте найближчі та перспективні завдання і
плани начальника. Вивчайте зміст документів, що надійшли на
доповідь начальникові, і прийнятих щодо них рішень.
Вивчіть і твердо знайте функціональні обов'язки начальника.
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Вирішуйте питання своєї компетенції самостійно. У будь-яку мить
будьте готовими доповісти хід своєї роботи.
4. Ваші ділові якості будуть оцінені незадовільно, якщо ви будете:
висловлювати свою неспроможність;
забувати про розпорядження начальника;
не знати стану справ у межах своєї компетенції;
доповідати неперевірені дані, документи, в сутності яких не
розібралися (розібралися з помилками);
подавати на розгляд недоопрацьовані документи;
показувати свою обмеженість і небажання виходити за рамки
дорученого;
скидати свою провину на підлеглих та вигороджувати себе;
робити спроби підкреслювати некомпетентність начальника.
Ваші здібності будуть оцінені незадовільно, якщо Ви не будете
доповідати про труднощі та перешкоди, хоча і будете впевненими, що з
ними не впораєтесь.
Особливості стосунків заступників і рівних за положенням між
собою
1. Розумійте труднощі колег, базуйтеся на добровільному
усвідомленні необхідності поєднання зусиль, полегшуйте їх роботу. Не
втручайтесь у сферу особистої діяльності колег. Ніколи категорично не
оцінюйте та не висловлюйтеся про сферу діяльності колег. Своїми
діями не викликайте антипатій. Тверезо оцінюйте свої можливості,
ресурси та рівень компетенції.
Про чужі можливості, коли спитають, кажіть з припущеннями та з
повагою. Не шукайте причин, щоб усунутися від виконання загальної
справи.
2. Поважайте пропозиції та думки колег. Якщо з ними не згодні, то
детально все вивчіть, проаналізуйте, висловлюйте причини сумнівів,
виділяйте доцільне та вдале; аргументовано і впевнено покажіть
недоліки, пропонуйте варіанти поліпшення, ставтесь з повагою до
колег.
Ніколи одноособово не змінюйте узгоджених пропозицій і заходів.
Можливі розбіжності вирішуйте веденням принципового та відвертого
діалогу.
3. "Співпрацюйте не словами, а справами". Головне – не скільки ви
будете говорити, а скільки зробите.
У взаєминах з колегами не допускайте:
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зневажливі відгуки про їх роботу;
висловлювання сумнівів про їх здібності;
підкреслювання недоліків у роботі колег та своїх переваг над ними;
безпідставність у наданні рекомендацій;
переоцінку своєї завантаженості та "кивання" в бік менш зайнятих
військовослужбовців;
невиконання робіт за своїми обов'язками.
Не допускайте, щоб через ваше невиконання та низький
професіоналізм колеги отримували додаткові доручення. Ніколи не
сперечайтеся у присутності підлеглих, начальника та старших
начальників, усуньте зарозумілість із стосунків.
Основні правила використання службового часу
1. Нераціонально використаний час – "час, який загинув назавжди".
Завжди плануйте свій час, складайте план не тільки на один день, а й
на перспективу, завчасно його корегуйте, але це не повинно бути
вашим правилом. Для планування робіт виділяйте час. План не
повинен бути перевантаженим, але обґрунтованим. Без плану Ви
"зав'язнете у плинності обов'язків". Виділяйте резервний час. Чітко
визначтесь з метою, зосереджуйтесь на головному, виразно уявіть собі,
що необхідно зробити, не кидайтесь від ввідної до ввідної. Спочатку
займіться справою № 1 і доведіть її до кінця, потім зробіть справи № 2,
№ 3 і т.д. Не опускайте руки, якщо дечого не встигли. Наступного дня
повторіть все спочатку. Продумайте собі стимули.
Складіть собі такий розпорядок, який би вас напружено завантажив
у першій половині дня. Установіть жорсткі терміни. Не кажіть, що
"зроблю справу при першій можливості", а зовсім по-іншому: "зроблю
до такого строку". Відпрацюйте та узгодьте зі старшим штабом єдиний
для вас і підлеглих регламент. Вирішуйте і дійте. Не відривайтесь від
справ. Використовуйте робочий зошит і план, все записуйте. Завжди
тримайте біля себе довідкові дані, адреси, телефони, які вам часто
потрібні. Не завантажуйте пам'ять тим, що вам не потрібно. Вчіться
слухати. Перед тим, як щось зробити, уточнюйте: Де? Коли? Як? Що?
Чому?
Удосконалюйте техніку читання документів, незрозуміле в абзаці
може бути пояснено двома рядками пізніше. Цінуйте свій час,
виробляйте звичку подумки давати йому якусь оцінку.
2. Якщо Ви бажаєте зробити більше, за можливістю ходіть на
службу тільки пішки, раціонально використовуйте цей час.
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Відпрацюйте для себе декілька типових маршрутів руху, візьміть за
правило упродовж цього часу оцінювати стан справ на одному-двох
об'єктах (напрямах роботи), рухаючись, заслухайте чергового (когось з
підлеглих), огляньте довкілля.
Перші 30-40 хвилин присвятіть оцінці стану справ на робочому
місці, уточніть свій план роботи. В цей час приймайте підлеглих з
термінових питань. Усі недоліки за добу занотуйте у робочий зошит,
прийміть рішення.
У першій половині дня виключіть наради і масовий виклик до себе
підлеглих. Наради і збори проводьте на початку другої половини дня.
Встановіть години прийому, обмежте коло осіб, які можуть до вас
заходити в будь-який час. "Політика відкритих дверей" відучує
підлеглих від самостійності і веде до нераціональної витрати вашого
часу.
Обмежте виклик до себе підлеглих; самі йдіть до людей, на їх
робочі місця. Домагайтеся, щоб Вас не турбували, коли Ви зайняті та
працюєте.
Майте під рукою все необхідне для роботи, тримайте у порядку своє
робоче місце, не розмовляйте довго по телефону, розмову ведіть на
діловому рівні, не марнословте.
Перед тим як доповідати старшому начальникові, складіть план
доповіді, аналогічно ставте завдання підлеглим: "Стислість – сестра
таланту".
Не упускайте з виду дрібниць. З дрібниць складається як велике
добре, так і велике погане.
Час використовуйте повністю: впродовж поїздок та очікувань
займіться плануванням робочого дня, обміркуванням найближчих та
перспективних завдань, переглядом заміток та складанням тез та ін.
Не паліть у кабінеті та й взагалі киньте палити, якщо можете.
Змінюйте рід занять. Рух чергуйте з сидячою роботою, займайтеся
роботою, яку можна робити стоячи.
Постійно переглядайте ці поради, зробіть це для себе правилом.
Правильно реагуйте на наявність у пам'ятці повторень:
"Повторення – мати навчання".
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Додаток 2
Методика проведення АПД
за стандартами збройних сил США та країн NATO
(Витяг з Тренувального циркуляра армії США
ТС 25-20 "A Leader's Guide To After-Action Reviews", 2013 р.)
Призначення
Аналіз проведених дій (далі – АПД) – це "здійснюваний під
керівництвом лідера аналіз результативності діяльності підрозділу, що
проводиться у відповідні моменти протягом і по завершенні
навчальних занять чи операції, з метою поліпшення подальшої
результативності.
До проведення АПД залучаються ведучий (facilitator), особовий
склад, який брав участь у навчанні чи операції, а також незалежні
спостерігачі.
Це засіб, який лідери та військові підрозділи можуть застосовувати
для досягнення максимальної користі від кожної місії чи задачі. Він дає
можливість отримати:
- відверті думки стосовно конкретних сильних і слабких сторін
кожного солдата, всього підрозділу та самого лідера;
- зворотний зв’язок та ідеї, критично важливі для процесу
бойової підготовки, спрямованої на завдання бою (операції);
- деталі, які часто упускаються при одноосібному оцінюванні.
Типи АПД
Загальний формат АПД завжди є незмінним і включає в себе обмін
думками та спостереженнями, а також зосередженість на
удосконаленні майстерності у бойовій підготовці.
Тим, як лідери проводять конкретний АПД, визначається його тип –
формальний чи неформальний.
Формальний АПД є ресурсоємким та включає у себе планування,
координацію, приготування засобів навчального матеріальнотехнічного забезпечення, місця проведення АПД, а також допоміжного
персоналу.
Неформальний АПД (що зазвичай застосовуються у процесі
підготовки окремих солдатів, екіпажу, відділення чи взводу) потребує
менше приготувань і планування.
Формальний АПД
Лідери планують формальні АПД паралельно із завершенням
короткотермінового планування заходів бойової підготовки.
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Це може вимагати попереднього огляду та вибору місця проведення
АПД, координації питань матеріально-технічного забезпечення
(виготовлення макета місцевості, карт великого розміру тощо), підбору
і підготовки спостерігачів/контролерів.
Ключові моменти АПД –
- проводиться протягом або безпосередньо після конкретного
заходу;
- зосереджується на свідомих цілях бойової підготовки;
- зосереджується на показниках результативності солдата, лідера,
підрозділу;
- залучає до дискусії всіх учасників;
- застосовує відкриті питання;
- співвідноситься з конкретними стандартами;
- визначає сильні і слабкі сторони;
- встановлює зв’язок між результативністю та подальшою
підготовкою.
Формат АПД:
- вступ і правила;
- огляд цілей бойової підготовки;
- місія і задум командира (що мало відбутися);
- місія і задум командира сил противника (за необхідності);
- відповідна доктрина, тактика, методи і процедури;
- узагальнена оцінка подій, що аналізуються (що відбулося);
- обговорення ключових питань (чому щось трапилося і як це
удосконалити);
- обговорення додаткових питань;
- обговорення питань захисту військ (обговорюються постійно);
- заключні коментарі (підсумки).
Формальні АПД проводяться на рівні роти і вище.
Неформальний АПД
Лідери зазвичай проводять неформальний АПД під час підготовки
окремих солдатів та малих підрозділів до взводу включно. На рівні
роти і батальйону лідери можуть проводити неформальні АПД, якщо
недостатньо ресурсів, зокрема часу, для проведення формального АПД.
Формат неформального АПД такий самий, як і формального.
Послідовність планування і проведення АПД
Для досягнення максимальної ефективності АПД лідери планують і
репетирують його ще до початку заходів бойової підготовки.
Планування АПД є загальноприйнятою частиною поточного
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планування в підрозділі і зазвичай здійснюється за 6–8 тижнів до
початку навчань (операції). Під час планування мають бути визначені
С/К, час та місце проведення АПД.
Процес АПД складається з чотирьох кроків:
 Планування.
 Підготовка.
 Проведення.
 Подальша робота (з використанням результатів АПД).
Планування:
 визначити та провести підготовку С/К;
 провести огляд плану навчань (тренувань);
 визначитися з часом проведення АПД;
 визначити учасників АПД;
 визначити місця проведення АПД;
 визначити допоміжні матеріали;
 узгодити план проведення АПД.
Підготовка:
 переглянути цілі навчання, накази та керівні документи;
 визначити ключові моменти, які С/К повинні спостерігати;
 спостерігати за навчаннями та робити записи;
 зібрати записи визначених С/К;
 визначити основні питання для обговорення;
 підготувати місце проведення АПД;
 провести попереднє тренування.
Проведення:
 забезпечити максимум участі кожного присутнього;
 спрямовувати дискусію на обговорення визначених цілей
тренування;
 постійно переглядати та уточнювати навчальні моменти;
 записати ключові пункти.
Подальша робота:
 визначити задачі, які потребують повторного тренування;
 виправити проблеми шляхом негайного повторного
тренування, переглянути існуючі оперативні процедури;
включити проблемні питання до плану подальшого
тренування;
 використати як допоміжний матеріал у процесі оцінювання
командирами результатів бойової підготовки.
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Рекомендоване обладнання місця для проведення АПД
передбачає розміщення особового складу у формі підкови для того,
щоб кожен міг бачити все, що відбувається, та вільно брати участь в
обговоренні.
Проведення АПД рекомендовано починати з привертання уваги –
жарту, доречного анекдота, історичного прикладу, що стосується
аналізованих дій або поточної обстановки. Після цього, якщо
необхідно, АПД-лідер (той, хто проводить АПД) нагадує призначення і
порядок проведення АПД, щоб упевнитися, що всі присутні розуміють,
для чого вони зібралися. У вступному слові АПД-лідера слід
висловити такі положення:
 АПД є динамічним, відвертим, професійним обговоренням
проведених дій, сфокусованим на відповідності між
реальним виконанням підрозділом задачі та існуючими
армійськими стандартами. Дозволяється і бажана участь
кожного солдата в обговоренні, якщо він має якусь ідею,
спостереження чи питання, які допоможуть підрозділу
визначити і виправити недоліки або розвинути сильні
сторони.
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 АПД не є критикою. Ніхто, попри ранг, посаду чи силу
особистості, не має повної інформації чи готових
відповідей. АПД максимізує користь від бойової підготовки
шляхом надання можливості солдатам навчатися один в
одного.
 АПД не дає оцінки успіху чи невдачі. Завжди є слабкі
сторони, які треба виправляти, і сильні сторони, які слід
розвивати.
Залучення солдатів до обговорення напряму залежить від
атмосфери, створеної протягом вступної частини АПД. АПД-лідер
повинен докласти цілеспрямованих зусиль для залучення і включення
в розмову особливо тих солдатів, які з тих чи інших причин зазвичай
неохоче висловлюють свою думку. Для створення атмосфери, що
сприяє максимальній участі особового складу, АПД-лідеру доречно
застосовувати такі прийоми:
 вступати самому в дискусію лише тоді, коли це справді
необхідно;
 наголошувати на тому факті, що тут допустимо не
погоджуватися з будь-чиєю думкою;
 акцентувати на меті взаємного навчання і спонукати людей
висловлювати відверті і чесні думки;
 застосовувати відкриті та навідні питання для розвитку
дискусії щодо дій окремих солдатів, лідерів та всього
підрозділу.
Наприклад, краще запитати: "Сержанте Петренко, що відбулось,
коли ваш БТР піднявся на пагорб?", ніж "Сержанте Петренко, чому
ви не вступили у вогневий контакт з противником, коли ваш БТР
піднявся на пагорб?"
У міру того, як дискусія розгортатиметься та більше солдатів
висловлюватимуть свою точку зору, стане ясно, що насправді
відбулося. Пам’ятайте, що це не критичний розбір чи лекція; С/К не
говорять солдатам і командирам, що добре, а що погано. Натомість,
АПД-лідер повинен забезпечити розкриття конкретних питань, як
позитивних, так і негативних за своєю суттю. Майстерне проведення
дискусії забезпечить, щоб у ході АПД не замовчувалися помилки і
слабкі сторони.
Під час заключних коментарів та висновків АПД-лідер ще раз
нагадує і узагальнює ключові моменти, виявлені протягом
обговорення. Варто завершити АПД на позитивній ноті, пов’язуючи
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висновки з подальшим процесом бойової підготовки. Після цього
АПД-лідеру слід залишити безпосереднє місце проведення АПД,
надавши молодшим командирам та особовому складу можливість і час
обговорити все, що відбулось, у більш довірливій приватній
обстановці.
Порівняйте з вимогами щодо проведення АПД у відповідності до
Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України¸ затвердженої наказом Генерального
штабу Збройних сил України від 04.01.2017 №4:
2.11. Аналіз проведених дій
2.11.1. Аналіз проведених дій – це вид внутрішньо-комунікаційної
роботи посадових осіб органів військового управління, командирів
(начальників), призначений для організації професійного спілкування і
обговорення події (завдання, ситуації), що впливає на досягнення
результатів і дотримання вимог та дозволяє особовому складу
самостійно визначити особистий рівень підготовки та шляхи її
удосконалення.
2.11.2. Аналіз проведених дій забезпечує:
особисте розуміння дій (ситуацій) кожним військовослужбовцем,
командиром (начальником);
оцінку сильних та слабких сторін підрозділу з різних точок зору;
некаральну атмосферу і розвиток критичного мислення командирів
(начальників) та особового складу;
налагодження комунікації і зворотного зв’язку командирів
(начальників) з особовим складом, що забезпечує спільне розуміння
дій і розвиток злагодженості під час виконання завдань за
призначенням.
2.11.3. Методика аналізу проведених дій наведена у додатку 3 до
Інструкції.
МЕТОДИКА
аналізу проведених дій
Вступ та правила.
Аналіз проведених дій (далі - АПД) - це динамічне, об’єктивне,
обговорення особливостей виконання завдань особовим складом
відповідно до вимог (стандартів). Кожен військовослужбовець може і
повинен брати участь в АПД, якщо в нього є розуміння, інформація,
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погляди чи питання, що допоможуть підрозділу визначити та
підсилити слабкі сторони та укріпити сильні.
АПД дозволяє максимізувати користь від підготовки і діяльності
шляхом дозволу особовому складу, незалежно від звання і посади
навчитися чогось один в одного. АПД не оцінює успіх чи невдачу під
час підготовки і діяльності. Завжди будуть слабкі сторони, які потрібно
посилити та сильні сторони, що потрібно утримувати і
удосконалювати.
Основними видами АПД є: формальний і неформальний.
Командири (начальники) здійснюють АПД особисто одразу ж після
закінчення виконання завдань (вправ, нормативів, фаз або етапів
підготовки тощо) чи під час логічних перерв. Важлива відмінність між
двома видами АПД полягає в тому, що для формального командирам
(начальникам) необхідне більш ретельне планування, координація та
підготовка, ніж для неформального.
Порівняльну характеристику традиційного критичного розбору
виконання та АПД наведено у таблиці.
Характеристика
Традиційний критич№
Аналіз проведених
аналізів (розборів,
ний розбір викоз/п
дій
підсумків)
нання
1. Залучення особового Особовий склад
Особовий склад бере
складу.
пасивний.
активну участь в
обговоренні.
2. Головна тема обгово- Зроблені помилки.
Хід подій.
рень.
3. Атмосфера.
Захисного характеру Відкрита і сприят(замкнута).
лива для обговорення.
4. Стиль викладання.
Традиційна доповідь. Спрямований
на
формулювання
висновків та винесення уроків з певних дій.
5. Напрямок
спілку- Односторонній
Двосторонній хараквання
характер (монолог) тер (діалог) комунівід командира (нача- кації
командира
льника) до учасників (начальника) з учасниками.
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Характеристика
Традиційний критичаналізів (розборів,
ний розбір викопідсумків)
нання
6. Джерело інформації: Тільки від командиЧому це відбулось? рів
(начальників),
контролерів (спостерігачів, посередників).
7. Джерело інформації: Суб’єктивне оцінюЩо відбулось?
вання.

№
з/п

Аналіз проведених
дій
Від всіх залучених
учасників
(і
командирів (начальників), і підлеглих)
Об’єктивні
показники (всебічна інформація від усіх
учасників).

Формальний АПД відбувається в кінці підготовки, виконання
бойових (навчально-бойових) завдань тощо. Це добре сплановані,
документовані дії з підбиття підсумків досягнення результатів
поставлених цілей.
Особливості проведення формального АПД:
присутні старші командири (начальники), військовослужбовці
інших підрозділів;
необхідно більше часу для підготовки і проведення;
використовуються комплексні (складні) інформаційно-довідкові
аналітичні матеріали;
запланований заздалегідь;
проводиться у відповідно оснащеному місці.
Неформальний АПД проводиться під час підготовки, виконання
бойових (навчально-бойових) завдань або в кінці навчального заняття,
виконання вправ (нормативів) з бойової підготовки, після подій,
ситуацій тощо.
Неформальний АПД командири (начальники) можуть провести на
місці виконання завдань, у визначений час. Він, зазвичай,
використовується для досягнення:
об’єктивної оцінки виконання завдання відповідно до встановлених
вимог (стандартів);
визначення сильних та слабких сторін підготовки як окремих
військовослужбовців , так і підрозділу в цілому;
розроблення пропозицій щодо покращення виконання завдання.
Неформальний АПД забезпечує командиру (начальнику) негайний
зворотний зв’язок як індивідуально з кожним військовослужбовцем,
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так і з групами (підрозділами) під час їх навчання, виконання завдань
за призначенням тощо. Ідеї та пропозиції до рішення, що отримує
командир (начальник) під час неформального АПД від особового
складу можуть негайно бути втіленими, якщо навчання (виконання
завдань) все ще триває. Зазвичай, командири (начальники) аналізують
діяльність (виконання завдань), все те, що вони можуть використати як
проблемні питання для обговорення під час формального АПД.
Учасники неформального АПД активно залучаються до процесу
обговорення (комунікації). Вони вивчають, що робити, як це робити
краще та вважливість розуміння їхніх ролей у ретельному плануванні
виконання завдання. Тоді вони знатимуть як його виконати відповідно
до вимог (стандартів).
Найбільш суттєвою різницею між формальним та неформальним
АПД є: неформальний АПД потребує менше ресурсів (засобів) та
менше, якщо це необхідно, допомоги від старших командирів
(начальників). Також неформальний АПД може бути частиною
загальної методики оцінки діяльності та підбиття підсумків.
Забезпечення негайного зворотного зв’язку командирів (начальників) з
особовим складом під час підготовки (діяльності, виконання завдань),
коли інформація тільки відклалася в свідомості військовослужбовців –
це найсильніша сторона неформального АПД.
Особливості проведення неформального АПД:
проводиться безпосередньою командирами (начальниками);
потребує менше часу;
використовуються прості інформаційно-довідкові матеріали;
проводиться за потреби;
проводиться на місці виконання завдання.
Загальні особливості проведення АПД.
Організатор (керівник) АПД не повинен перекладати всю провину
("вказувати на когось пальцем", або призначати "крайнього") на
окремого учасника або групу учасників.
Під час проведення АПД командири (начальники) застосовують
активне слухання. Вони повинні сприяти дискусії та скеровувати її,
однак особисто не брати участь в обговоренні проблем щодо
виконання групою (підрозділом) завдань та способів їх вирішення.
Командири (начальники) не повинні втручатися в дискусію
особового складу і сприяти цілісності і згуртованості групи
(підрозділу).
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Групу (підрозділ) необхідно заохочувати до розробки своїх власних
рішень та спрямовувати на їх виконання.
Принципи проведення АПД:
розпочніть із позитивного – наприклад, з похвали, жарту;
залучення всіх учасників до активної участі;
однакове представлення ідей та думок (незалежно від військових
звань і посад);
креативність (творчий підхід);
відкритість новим ідеям;
критичне мислення (стосовно теми чи ідеї);
викладення (слідування) фактам, поки вони не розкриють події у
повному обсязі;
знаходження консенсусу (спільної думки), де це можливо;
взяття зобов’язання покращувати результати наступного разу.
Структура проведення АПД.
1. Вступ.
АПД – це динамічне, об’єктивне, справедливе обговорення
підготовки та виконання завдань особовим складом відповідно до
вимог (стандартів).
Кожен може і повинен брати участь, якщо в нього є розуміння,
інформація, погляди чи питання, що допоможуть підрозділу визначити
та підсилити слабкі сторони та укріпити сильні.
Аналіз проведених дій передбачає навчання один в одного,
незалежно від звань і посад.
АПД не оцінює успіх чи невдачу під час підготовки ї діяльності.
Завжди будуть слабкі сторони, які потрібно посилити, та сильні
сторони, що потрібно утримувати і удосконалювати.
2. Мета підготовки (виконання завдання).
3. Замисел та завдання (місія) командира.
4. Замисел та завдання (місія) противника.
Керівник АПД повинен переглянути цілі підготовки або діяльності.
Він також повинен так переформулювати питання, щоб були
переглянуті як умови, так і вимоги (стандарти) щодо поставлених
особовому складу завдань.
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5. Завдання командира і його замисел (Що мало статися?)
Використовуючи оперативну графіку, карти чи макет місцевості
командир уточнює завдання та пояснює свій задум. При необхідності,
керівник заняття спрямовує обговорення в таке русло, щоб
переконатися, що всі розуміють план та задум командира. Інша техніка
полягає в тому, щоб підпорядковані командири переформулювали
завдання (місію) та обговорили задум їхнього командира.
6. Аналіз реалізації замислу (Що відбулось?).
Командиру
(начальнику,
керівнику)
потрібно
послідовно
використовувати логічний хід подій. Ставити особовому складу
запитання, які спрямовують його на дискусію. Не ставити запитання
таким чином: “Сержант Іваненко, чому Ви не розмістили відділення на
позиції передового спостереження перед тим, як розпочати наступ?”
Необхідно запитати так: “Сержант Іваненко, як Ви вважаєте, чому
противник побачив ваші сили першим, а ви його не помітили?”
Командир (начальник, керівник) під час АПД повинен
дотримуватися такого порядку обговорення:
хронологічний порядок подій (завдань, дій);
обговорення відповідно до функціонального аналізу дій (порядку
виконання нормативу, алгоритму виконання завдань, поля бою тощо);
обговорення ключових подій (ситуацій, дій).
Керівник АПД переглядає у логічній послідовності події (виконання
завдання, діяльності), щоб описати та обговорити те, що насправді
сталося.
Він не повинен задавати прямі запитання з однозначною відповіддю
“так” чи “ні”, а заохочувати до участі кожного в обговоренні,
використовувати питання, що спрямовують на критичне мислення І
такі, що вимагають розширеної відповіді. Запитання, що вимагають
розширеної відповіді не містять конкретної однозначної відповіді та
дозволяють особі акцентувати увагу на тому, що важливе для неї.
Процес вирішення проблем АПД.
Метою обговорення ставиться визначення сильних та слабких
сторін, пропонування рішень та адаптація плану дій щодо поточної
проблеми.
Керівники можуть організувати обговорення, використовуючи одну
з трьох технік, описаних в наступному пункті.
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Різновиди технік обговорення.
І. Розкриття хронологічного порядку подій (діяльності).
Техніка обговорення логічна, структурована та легка для розуміння.
Вона відповідає порядку діяльності з початку до кінця та дозволяє
особовому складу побачити ефективність їхніх дій на фоні інших
підрозділів та подій. Розглядаючи події в порядку, в якому вони
відбулися, особовий склад та командири (начальники, керівники)
можуть легше повернутися до того, що сталося.
ІІ. Розкриття системи управління бойовими діями.
Структура та ідея АПД полягає в тому, що командир (начальник,
керівник) може скористатися деякими пунктами з таких елементів
системи управління бойовими діями, що найбільше йому підходять:
розвідка, маневр, вогневе забезпечення, мобільність, контрмобільність,
виживання,
протиповітряна
оборона,
матеріально-технічне
забезпечення, командування та управління.
ІІІ. Зосереджуючись на кожному елементі системи, обговорюючи
всі її фази під час діяльності, учасники обговорення можуть визначити
сильні та слабкі сторони.
Обговорення ключових подій зосереджено на критичних моментах
діяльності, що напряму забезпечують навчальні цілі, порядок, який
визначений до його початку. Зосередивши ретельну увагу на цих
подіях, обговорення заходить в безвихідь через проблемні питання, що
також не відносяться до цілей та предмету діяльності. Дана техніка
частково ефективна, коли час обмежений.
7. Обговорення ключових питань (Чому це відбулось саме так, та як
покращити виконання (діяльність, злагодженість тощо)?)
Всі учасники АПД повинні брати участь у з’ясуванні, чому певна
подія (дія, проблема) мала місце. Керівнику АПД необхідно визначити
завдання, для виконання яких потрібна подальша підготовка;
намагатися знайти консенсус (спільну думку) щодо найкращого
способу покращення ситуації. Визначити завдання, які підрозділ
виконав належним чином та способи підтримання такого ж рівня
виконання у подальшому. Ключ до успіху АПД - це надання особовому
складу можливості самостійно визначити як удосконалити виконання
поставленого завдання.
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Якщо військовослужбовці треновані, підготовлені та розуміють що
мало відбутися, то вони зможуть визначити свої власні помилки, а
також те, як удосконалити власні дії. Коли у військовослужбовців
з’являються ідеї щодо удосконалення своїх дій, тоді вони стануть
більш впевненими у своїх рішеннях і будуть докладати більше зусиль
для їх реалізації.
Під час проведення АПД керівник має бути готовим визначити
власний якісний показник (еталон) виконання завдання (досягнення
результату діяльності).
Важливо також визначити хороші моменти. Визначте чому вони
були успішно виконані. Ймовірно, що визначені фактори успіху
можуть бути переведені на інші процеси, де необхідне певне
підсилення. Важливо дати знати військовослужбовцям, що ви помітили
їхній успіх. Це буде підтвердження того, що вони дійсно діють вірно.
8. Безпека. Командиру (начальнику, керівнику) необхідно поставити
перед особовим складом такі питання:
Чи було проведено виконання завдання (навчання, заняття, дії) з
дотриманням особовим складом всіх заходів безпеки?
Чи існують способи посилення заходів безпеки? Якщо існують, тоді
які?
Неврахування факторів ризику призводить до втрат. Багато від чого
залежить
безпека
військовослужбовців:
дотримання
правил
користування обладнанням, правильне застосування тактики,
відповідне врахування погоди, місцевості, розташування ресурсів - все
це впливає на дотримання заходів безпеки. Надайте можливість
особовому складу поговорити про те, як можна підсилити заходи
безпеки.
9. Висновки.
Переконайтеся, що ключові моменти записуються (фіксуються)
підпорядкованими командирами (начальниками, керівниками) під час
АПД.
Наприкінці АПД ще раз наголосіть на ключових пунктах:
Що особовий склад виконав належним чином?
Що потрібно покращити?
Як підрозділ планує посилити виявлені слабкі місця?
Завершіть АПД на позитивній ноті. Зробіть так, щоб
військовослужбовці шукали можливості і прагнули удосконалюватися.
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Додаток 3
Тест "Пульсар"
(Методика оцінка соціально-психологічного рівня розвитку групи,
автор Л.Г. Почебут, 2000 р.)
Інструкція. Просимо вас оцінити соціально-психологічний стан
колективу, в якому ви працюєте (служите). В опитувальнику
представлені назва стану і його змістовна характеристика. В бланку
для відповідей поставте той бал (від 12 до 1), який, на Вашу думку,
відповідає розвитку даного стану в вашому колективі.
Бали

12
11
10
9
7
8
6
5
4
3
2
1

12
11
10

Змістовна характеристика стану
1. Підготовленість до діяльності
Усі члени нашого колективу мають глибокі професійні знання,
здатні з успіхом застосовувати їх на практиці, зацікавлені у
підвищенні своєї кваліфікації. Кожний член колективу має
професійний авторитет. Колектив добивається високих
показників у праці (службі).
Більшість членів колективу мають хорошу професійну
підготовку, прагнуть підвищити свою кваліфікацію,
стараються застосувати свої знання на практиці.
У нашому колективі є й недостатньо кваліфіковані працівники,
які своєю зарозумілістю завдають шкоду професійному
авторитету колективу.
Члени колективу мають низьку професійну підготовку. В
більшості питань – це дилетанти, що не вміють грамотно
вирішувати виробничі (службові) проблеми та кваліфіковано
виконувати свої обов’язки. Колектив часто зриває виконання
завдань.
2. Спрямованість
Наш колектив має спільну, чітку для всіх мету, яка
усвідомлюється і розуміється кожним як його власна. Колектив
спирається на давні традиції, виробляє норми поведінки, що
ґрунтуються на взаємній повазі, спільні цінності. У нашому
колективі високо цінуються принциповість, чесність,
безкорисливість.
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Бали
9
8
7
6
5
4

3
2
1

12
11
10

9
8
7
6
5
4

3
2
1

Змістовна характеристика стану
Перед нашим колективом стоїть спільне завдання. Кожний
член колективу старається задовольнити свої інтереси в рамках
вирішення спільної групової задачі. В колективі вироблені
взаємоприйнятні норми поведінки.
У кожного члена нашого колективу є свої індивідуальні цілі та
цінності, які зовсім не залежать від офіційної мети колективу.
Кожний у своїй поведінці керується власними нормами і
правилами, не намагаючись узгодити їх з іншими членами
колективу.
Наш колектив існує тільки як офіційна організація, цілі якої не
приймаються, часто входять у суперечність з цілями окремих
членів колективу. Кожний будує власну поведінку,
спираючись на егоїстичні цілі. У стосунках спостерігається
конфліктність, агресивність
3. Організованість
Наш колектив здатний самостійно організовувати свою роботу
і
дозвілля.
Відносини
будуються
на
принципах
співробітництва, взаємної допомоги та доброзичливості. Ми
завжди спільно і дружно вирішуємо, як нам ефективніше
організовувати свою працю (службу). В колективі є
авторитетні спеціалісти, здатні взяти на себе функції
організаторів роботи (виконання завдань).
Наш колектив часто намагається самостійно організувати свою
роботу, аде це виходить не завжди ефективно. Наш організатор
(лідер, командир, начальник) нечітко уявляє собі план роботи і
можливості кожного.
При спробах колективу організувати спільну роботу виникає
багато суперечок, метушні, втрат дорогоцінного часу. У
колективі немає людини, яка могла би взяти на себе функцію
організатора. В результаті доводиться втручатися вищому
начальнику.
Члени колективу не можуть домовитися про те, як спільно
організувати роботу. Часто заважають один одному чи роблять
непотрібну роботу, дублюючи один одного. В колективі
переважає суперництво, агресія, придушення особистості. У
нас немає людини, яка була б здатна взяти на себе
організаторські функції. Навіть вищий начальник не в змозі
справитися з колективом.
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Бали

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
10

9
8
7

6
5
4
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4. Активність
Всі члени нашого колективу – люди енергійні, кровно
зацікавлені в ефективній роботі. Вони швидко відгукуються,
якщо треба зробити щось корисне для всіх, беруть активну
участь у вирішенні спільних завдань колективу, співпрацюють
і допомагають один одному.
Більшість членів нашого колективу – люди енергійні, зацікавлені в ефективній роботі. Багато членів колективу беруть
участь у спільній роботі, допомагаючи один одному.
Більшість членів колективу пасивні, мало беруть участь у
спільній роботі, не допомагають один одному, стараються
вирішувати свої проблеми індивідуально.
Колектив неможливо підняти на спільну справу, кожний думає
тільки про свої інтереси. Практично всі члени колективу
проявляють пасивність, інертність при вирішенні спільних
завдань. Вони розбираються зі своїми проблемами окремо,
незалежно один від одного. В колективі переважають
суперництво, конкуренція.
5. Згуртованість
В нашому колективі панує справедливе ставлення до всіх його
членів, тут завжди підтримують недосвідчених, захищають їх.
Колектив співчутливо і доброзичливо ставиться до новачків,
допомагає їм адаптуватися в нових умовах. Всі члени
колективу тісно спрацювались один з одним, активно
обмінюються знаннями і всім необхідним для роботи. При
виникненні труднощів всі згуртовуються, об’єднуються,
живуть за принципом: "Один – за всіх, всі – за одного". В
колективі велике бажання працювати разом.
Більшість членів колективу стараються справедливо ставитися
один до одного, допомогти недосвідченим, підтримати їх,
зорієнтуватися в нових умовах. В складних випадках колектив
тимчасово об’єднується, відчувається емоційна підтримка один
одного.
Члени колективу проявляють один до одного байдужість.
Труднощі, з якими зіштовхуються новачки, не хвилюють їх.
Кожний полишений сам на себе і вирішує свої проблеми
самостійно. В кризових ситуаціях наш колектив "розкисає",
виникає розгубленість, відчуженість.
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Бали
3
2
1

12
11
10

9
8
7

6
5
4
3
2
1

12
11
10
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Наш колектив помітно розділяється на "привілейованих" і
"нехтуваних". Тут презирливо ставляться до слабких,
недосвідчених, нерідко висміюють їх. Новачки відчувають
себе зайвими, чужими, до них можуть проявити ворожість. У
складних випадках в колективі виникають суперечки,
конфлікти, взаємні звинувачення, підозри, наклепи.
6. Інтегративність
За необхідності виробити важливе рішення, що визначає
подальшу діяльність колективу, всі члени активно беруть
участь у процесі вироблення і прийняття такого рішення.
Уважно вислуховується думка кожного і враховуються його
інтереси. В результаті виробляється узгоджене рішення.
За необхідності виробити важливе рішення всі члени
колективу стараються брати активну участь в процесі його
вироблення і прийняття. Враховується думка більшості членів
колективу. Рішення приймається шляхом загального
відкритого голосування.
За необхідності виробити важливе рішення тільки вузьке коло
активістів бере участь у процесі його прийняття. Враховуються
думки та інтереси кількох осіб, а не всіх членів колективу.
Рішення приймається без гласного обговорення, на закритій
нараді.
В колективі кожний вважає свою точку зору головною і
нетерпимий до думок інших. В результаті спільне рішення
прийняти неможливо.
7. Референтність
Усі члени нашого колективу доброзичливо настроєні один до
одного. У колективі розвинуті взаємодопомога, взаємна довіра
і взаєморозуміння. Всі його члени – близькі друзі, що глибоко
симпатизують один одному. Досягнення і невдачі всього
колективу переживаються кожним як свої власні. Успіхи чи
невдачі окремих членів колективу викликають щире співчуття
решти. Критика висловлюється з добрими намірами. В
колективі
переважає
бадьорий,
життєрадісний
тон
взаємовідносин, оптимізм в настрої. Кожний відчуває почуття
гордості за наш колектив.
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Бали

Змістовна характеристика стану
В нашому колективі є різні люди – хороші і погані, дуже
9
симпатичні і малопривабливі. Досягнення й невдачі всього
8
колективу щиро переживаються всіма. В колективі у всіх
7
хороший, рівний настрій.
Більшість членів нашого колективу – люди малопривабливі,
6
несимпатичні, які тільки в силу службової необхідності
5
працюють разом. В колективі ставляться один до одного
4
критично, бувають дріб’язкові прискіпування. Стосунки між
людьми прохолодні, настрій найчастіше пригнічений.
Члени нашого колективу – люди неприємні, вороже
налаштовані один до одного. В колективі переважає настрій
3
пригніченості та песимізму. Критичні зауваження мають
2
характер явних чи прихованих випадів. Успіхи окремих членів
1
колективу викликають заздрість, невдачі – злорадство. Люди
незатишно почувають себе в колективі.
Бланк відповідей
Стан
Бали
Підготовленість до діяльності 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Спрямованість
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Організованість
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Активність
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Згуртованість
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Інтегративність
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Референтність
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Обробка та інтерпретація отриманої інформації.
Відповіді всіх членів групи по кожному груповому стану
підсумовуються, і підраховується середня оцінка рівня розвитку групи.
В залежності від отриманої середньої оцінки можна дати змістовний
опис групи, що вивчається, визначити рівень її розвитку та зрілості.
Група характеризується як:
зріла, усталена, згуртована, працездатна і надійна, якщо її середня
оцінка становить від 10 до 12 балів;
достатньо зріла, розвинута, здатна виконувати завдання, якщо
середня оцінка 7–9 балів;
недостатньо зріла і розвинута, не завжди здатна ефективно
справитися з поставленими задачами, якщо середня оцінка 4–6 балів.
незріла, нерозвинута, нездатна справитися з поставленими
задачами,
якщо
середня
оцінка
1–3
бали.
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Додаток 4
Діагностика функціонально-рольових позицій в команді
Інструкція для учасників дослідження: У кожному розділі
розподіліть суму 10 балів між характеристиками, які, на Ваш погляд,
найвлучніше характеризують вашу поведінку. Ці бали можна
розподілити між кількома твердженнями. У деяких випадках всі 10
балів можна розподілити між усіма твердженнями або застосувати до
будь-якого одного твердження. Необхідно занести бали до таблиці, що
подана нижче.
1. Що, на мою думку, я можу привнести в групову роботу:
A. Я швидко знаходжу нові можливості.
Б. Я добре можу працювати з багатьма людьми.
B. Я досить вдало пропоную нові ідеї.
Г. Я можу допомагати іншим людям висувати ідеї.
Д. Я здатний дуже ефективно працювати, мені подобається
інтенсивна робота.
Е. Я згоден бути непопулярним, якщо це сприятиме одержанню
позитивних результатів.
Ж. У звичних умовах я працюю швидко.
З. Я не маю упереджень, тому я завжди приймаю альтернативні
дії за можливі.
2. У мене є недоліки в груповій роботі, можливо, через те, що:
A. Я дуже напружений, поки захід не продумано, не
проконтрольовано, не проведено.
Б. Я даю занадто велику свободу людям, чиї погляди вважаю
обґрунтованими.
B. Я маю слабкість забагато говорити самому, поки нарешті у
групі не з'являються нові ідеї.
Г. Мій власний погляд на речі заважає мені миттєво поділяти
ентузіазм колег.
Д. Якщо потрібно чого-небудь досягти, я буваю авторитарним.
Е. Мені важко поставити себе в позицію керівника, тому що я
боюся зруйнувати атмосферу співробітництва в групі.
Ж. Я надто захоплююся власними ідеями і втрачаю те, що
відбувається в групі.
З. Мої колеги вважають, що я занадто турбуюся про несуттєві
дрібниці і хвилююся, що нічого не вийде.
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3. Коли я включений у роботу з іншими:
A. Я впливаю на людей, не пригнічуючи їх.
Б. Я дуже уважний, тому помилок через недбалість не може
бути.
B. Я готовий наполягати на будь-яких діях, аби не зволікати з
часом і не випустити з поля зору головної мети.
Г. Я маю завжди оригінальні ідеї.
Д. Я завжди готовий підтримати гарну пропозицію для спільних
інтересів.
Е. Я дуже уважно ставлюся до нових ідей і пропозицій.
Ж. Оточенню подобається моя прохолодна розсудливість.
З. Мені можна довірити пильнування за тим, аби вся основна
робота була виконана.
4. У груповій роботі для мене характерне те, що:
A. Я дуже зацікавлений у тому, щоб добре вивчити і дізнатися
про своїх колег.
Б. Я спокійно поділяю погляди оточуючих або дотримуюсь
поглядів меншості.
B. У мене завжди знайдуться гарні аргументи, щоб спростувати
помилкові пропозиції.
Г. На мою думку, я маю хист виконувати роботу, тільки-но її
план потрібно задіяти.
Д. У мене є схильність пропонувати щось несподіване.
Е. Усе, що я роблю, намагаюсь довести до досконалості.
Ж. Я готовий встановлювати контакти поза групою.
З. Хоча мене цікавлять усі погляди, я, не роздумуючи, можу
прийняти власне рішення, якщо це необхідно.
5. Я одержую задоволення від своєї роботи, тому що:
A. Мені подобається аналізувати ситуації та шукати правильний
вибір.
Б. Мені подобається знаходити практичні вирішення проблеми.
B. Мені подобається відчувати, що я впливаю на встановлення
гарних взаємин.
Г. Мені приємно здійснювати сильний вплив при прийнятті
рішень.
Д. Я маю можливість зустрічатися з людьми, що можуть
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запропонувати щось нове.
Е. Я можу досягти згоди людей, розробляючи алгоритм
виконання завдання.
Ж. Мені подобається зосереджувати власну увагу на виконанні
поставлених завдань.
З. Мені подобається працювати в галузі, де я можу застосовувати
свою уяву та творчі здібності.
6. Якщо я несподівано одержав важке завдання, яке треба
виконувати в обмежений час і з незнайомими людьми:
A. Я почуватимусь загнаним у кут, допоки не розроблю своєї
лінії поведінки.
Б. Я працюватиму з тим, хто запропонує найкраще рішення,
навіть якщо ця людина мене не приваблює.
B. Я спробую віднайти людей, між якими зможу розділити
частинами це завдання й у такий спосіб зменшити обсяг
роботи.
Г. Моє природжене відчуття часу не дозволить мені відставати
від графіка.
Д. Я вірю, що буду спокійно, на межі своїх можливостей
прямувати до мети.
Е. Я досягатиму поставленої мети попри будь-які складні
ситуації.
Ж. Я готовий узяти виконання роботи на себе, коли відчуваю, що
група не впорається.
З. Я організую обговорення, аби стимулювати людей
висловлювати нові ідеї і шукати можливості для досягнення
мети.
7. Стосовно проблем, які у мене виникають, коли я працюю в групі:
А. Я завжди висловлюю нетерпіння, коли хтось гальмує процес.
Б. Деякі люди критикують мене за те, що я занадто аналітичний і
мені бракує інтуїції.
В. Моє бажання переконатися, що робота виконується на
найвищому рівні, викликає незадоволення.
Г. Мені дуже швидко усе набридає, і я покладаюся на одногодвох людей, які можуть надихнути мене.
Д. Мені важко розпочати роботу, у разі, якщо я чітко не уявляю
мети.
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Е. Іноді мені буває важко пояснити іншим якісь складні речі, що
спадають мені на думку.
Ж. Я розумію, що вимагаю від інших зробити те, що сам зробити
не можу.
З. Якщо я наштовхуюся на реальний опір, то мені важко чітко
довести свою точку зору.
Обробка та інтерпретація результатів:
Побудуйте таблицю відповідно до зразка-ключа, вписуючи по
горизонталі по кожному питанню поряд з відповідною літерою ту
кількість балів, яку ви дали цьому варіанту відповіді.
Зразок-ключ для обробки й інтерпретації відповідей
Питання І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Г

Е

В

З

Ж

Б

А

Д

2

Б

Д

Ж

Г

А

Е

В

З

3

А

В

Г

Ж

З

Д

Е

Б

4

З

Б

Д

В

Г

А

Ж

Е

5

Е

Г

З

А

Б

В

Д

Ж

6

В

Ж

А

Д

Е

Б

З

Г

7

Ж

А

Е

Б

Д

З

Г

В

Сума:
Підсумуйте бали по кожному з І–VIII стовпчиків. Визначте ті
стовпці-ролі, де набрано найбільші суми. Ці ролі Ви найчастіше
відіграєте у групі.
Прочитайте і проаналізуйте описи ролей у груповій взаємодії: І
роль – голова, II роль – формувальник, III роль – генератор ідей, IV
роль – оцінювач ідей, V роль – організатор роботи, VI роль –
організатор групи, VII роль – дослідник ресурсів, VIII роль –
завершувач.
Визначте, якими є ваші командні ролі:
- основна (найбільша кількість балів);
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-

підтримуюча (наступна за кількістю балів після основної).

Спрямованість і коротка характеристика командних ролей (за
Р.М. Белбіном):
Спрямованість
Варіанти перекладу та оригінальні назви ролей
ЗавершувачОрієнтовані на
Формувальник
Впроваджувач
фінішер або
діяльність
або
або Реалізатор
Контролер
(action-oriented
Мотиватор
(Implementer)
(Completer
roles):
(Shaper)
Finisher)
Командний
Орієнтовані на
Координатор
Дослідник
гравець або
людей
або Голова
ресурсів
Натхненник
(people-oriented
(Co-ordinator)
(Resource
команди
roles):
Investigator)
(Teamworker)
ОцінювачГенератор ідей
Орієнтовані на
критик
або
Фахівець
мислення
або
Людина-Ідея
(Specialist)
(thinkingАналітик
(Plant)
oriented roles):
(Monitor
Evaluator)
I — "голова", "координатор" (Co-ordinator).
Функції: сприймає різні точки зору і приймає рішення. Властивості:
вміє вислухати, красномовний, логічний, рішучий.
Тип: спокійна, стабільна особистість, потребує високомотивованої
групи.
II — "формувальник", "мотиватор" (Shaper).
Функції: лідер, поєднує зусилля членів групи в єдине ціле.
Властивості: динамічний, рішучий, наполегливий.
Тип: домінуючий екстраверт, потребує компетентної, цілісної
групи.
III — "генератор ідей", "людина-ідея" (Plant).
Функції: джерело ідей.
Властивості: багата уява, креативність.
Тип: нестандартна особистість, потребує мотивованого оточення,
яке сприйматиме його ідеї.
IV — "оцінювач", "критик", "аналітик" (Monitor Evaluator).
Функції: аналіз і логічні висновки, контроль.
Властивості: аналітичність, інтелектуальність, ерудованість, "якір
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групи", повертає до реальності.
Тип: розсудлива, вольова особистість, потребує постійного джерела
інформації та нових ідей.
V — "організатор роботи", "впроваджувач", "реалізатор",
"робоча бджілка" (Implementer).
Функції: перетворення ідей на конкретні завдання та організація їх
виконання.
Властивості: організатор, вольовий, рішучий.
Тип: вольова особистість, потребує пропозицій, ідей групи.
VI — "організатор групи", "командний гравець", "натхненник"
(Teamworker).
Функції: сприяє досягненню злагоди у групі, залагоджує
непорозуміння, знає потреби, проблеми членів групи.
Властивості:
чуйність,
дипломатичність,
доброта,
комунікабельність.
Тип: емпатійна й комунікативна особистість, потребує постійного
контакту з усіма членами групи.
VII — "дослідник ресурсів" (Resource Investigator).
Функції: з'єднуюча ланка із зовнішнім середовищем.
Властивості: комунікабельний, схильний до захопливості,
енергійний, привабливий.
Тип: "наполегливий екстраверт", потребує свободи дій.
VIII — "завершувач", "фінішер", "контролер" (Completer Finisher).
Функції: спонукає групу все робити вчасно й до кінця.
Властивості:
професійна
педантичність,
обов'язковість,
відповідальність.
Тип: педантична особистість, потребує групової відповідальності,
обов'язковості.
IX — “фахівець" , “спеціаліст” (Specialist).
Функції: володіє унікальними знаннями і навичками.
Властивості:
щирість,
самостійність,
відданість,
глибока
компетентність переважно у вузькій професійній сфері.
Тип: не описаний.
Джерела:
Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів
вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.
Карамушки. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С.92, 96-99.
Belbin R.M. Team Roles in a Nutshell - інтернет-ресурс. Режим доступу:
www.belbin.com
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Додаток 5
Опитувальник Блейка-Мутон ("Управлінська решітка")
ніколи
часом
завжди
1
2
3
4
5
№
Твердження
1…5
1 Заохочує(-ю) свою команду брати участь у прийнятті
рішень і намагається(-юся) впроваджувати їх ідеї і поради.
2 Вважає(-ю), що немає нічого важливішого, ніж досягнення
мети чи виконання задачі.
3 Ретельно слідкує(-ю) за графіком, щоб забезпечити
своєчасне виконання задачі чи проекту.
4 Отримує(-ю) задоволення, навчаючи людей новим
завданням і процедурам.
5 Чим складніше завдання, тим більше задоволення від
нього отримує(-ю).
6 Заохочує(-ю) підлеглих проявляти в роботі творчий підхід.
Коли завершується виконання складного завдання,
перевіряє(-ю), що врахована кожна дрібниця.
8 Вважає(-ю), що можна легко виконувати кілька складних
завдань одночасно.
9 Любить(-лю) читати статті, книги і журнали про навчання,
лідерство та психологію, а потім впроваджувати
прочитане в практику.
10 Виправляючи помилки, не переживає(-ю) про погіршення
відносин.
11 Дуже економно розпоряджається(-юсь) своїм часом.
7

12 Із задоволенням пояснює(-ю) підлеглим нюанси й деталі
складного завдання чи проекту.
13 Має(-ю) звичку розбивати великі проекти на менші задачі,
виконанням яких зручно керувати.
14 Вважає(-ю), що нема нічого важливішого, ніж побудувати
чудову команду.
15 Отримує(-ю) задоволення від аналізу проблем.
16 Поважає(-ю) особистий простір інших людей.
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№
Твердження
1…5
17 Має(-ю) звичку радитись з підлеглими щодо покращення
їх продуктивності чи поведінки.
18 Любить(-лю) читати статті, книги і журнали з професійних
питань, та впроваджувати нові процедури, про які
дізнався.
Додати бали в рядках 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17. Суму ( _____)
помножити на 0,2 (= ______). Результат відкласти на вертикальній
шкалі.
Додати бали в рядках 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 18. Суму ( _____)
помножити на 0,2 (= ______). Результат відкласти на горизонтальній
шкалі.
9

1.9.

9.9.

8
7
6
5

5.5.

4
3
2
1

1.1.
1

9.1.
2

3

4

5
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6

7

8

9

Додаток 6
Операція "Гуманітарна допомога"
Завдання для виконання індивідуальної вправи з планування та
прийняття рішення
Легенда:
Війна у ДОМБАЗІЇ закінчилася, і в результаті переговорів було
досягнуто щось схоже на мир. Шість років війни залишили по собі
зруйновані будинки, понищену інфраструктуру і страх триваючої
терористської діяльності. Ви і ваш напарник лейтенант Гнат Дужий
їдете в цю провінцію, щоб приєднатися до співробітників невеликої,
але ефективної благодійної організації. Ця організація займається
програмою гуманітарної допомоги, щоб допомогти населенню
Домбазії пережити зиму, і має на меті доставити речі першої
необхідності та лікарські засоби у ізольовані північні райони, особливо
в лікарні та дитячі будинки.
Ви приїжджаєте в місто ПРИМОРСЬКЕ у неділю, 21 листопада, і
з’ясовуєте, що призначені до команди на чолі з підполковником ЦВС
Тимофієм Соколенком. Він каже вам, що о 18.00 годині буде брифінг, і
просить, щоб ви і Гнат були присутніми. Влаштувавшись у
пристосованому житлі, ви йдете на брифінг. Підполковник Соколюк
представляє вам команду: інженер Антон Харченко, представник
"Червоного Хреста" Марк Шульц, і парамедик Людмила Фащук. Вони
раді, що ви приїхали, щоб замінити двох інших добровольців, які
отримали поранення в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Після знайомства починається брифінг. Останній конвой цього року
вийде завтра о 09.00 годині. Речі першої необхідності, а саме одіяла і
зимовий одяг, повезуть трьома вантажівками; предмети медичного
призначення будуть завантажені у 2 HMMWV і одну вантажівку.
Колона рухатиметься по шосе номер 930 завдовжки 450 кілометрів до
медичного центру і дитячого будинку в містечку ЗАРІЧНЕ. Швидкість
руху по шосе – 50 кілометрів на годину. Невелика зупинка на 30
хвилин для відпочинку буде приблизно через 300 кілометрів у
маленькому селі СТЕПОВЕ. HMMWV поведете ви і Людмила.
Прогноз погоди невтішний, сильний вітер, температура повітря
близько нуля за Цельсієм, можливі опади у вигляді снігу. Мета полягає
в тому, щоб доставити вантажі у ЗАРІЧНЕ до 18.30 години, тобто не
пізніше 30 хвилин після заходу сонця.
Подорож починається добре, і ви рухаєтеся згідно з часовим
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графіком, але коли ви прибуваєте у СТЕПОВЕ о 15.00 годині і
оглядаєте транспорт, виявляється, що ваш HMMWV і 2 вантажівки,
одна з яких везе предмети медичного призначення, потребують
незначного ремонту. Соколенко вирішує залишити вас, Гната і Антона,
щоб ви полагодили машини, а вже зранку продовжили рух до
ЗАРІЧНОГО. Перед тим як поїхати, Соколенко призначає вас
відповідальним і каже, що буде телефонувати пізно ввечері; він
сподівається, що вам не доведеться застосовувати ваш досвід надання
першої медичної допомоги. Антон говорить вам, що вантажівка
використовує занадто багато палива і що якщо треба буде перейти на
повний привід, споживання зросте наполовину в порівнянні з 30
літрами на 100 кілометрів. Бак вміщує 300 літрів.
У 20.20 годин Соколенко телефонує, хоча його дуже погано чути.
Він каже вам, що маршрут по шосе номер 930 є небезпечним і погодні
умови погіршуються. У ЛІСОВОМУ йому сказали, що лікар відвідує
деякі віддалені села, але вони сподівалися , що він повернеться до
полудня у вівторок. Дорога через ліс ТИХИЙ має прийнятну
поверхню, але вона, ймовірно, заповнена біженцями. В результаті ваша
швидкість буде знижена до 30 кілометрів на годину; крім того,
терористи, як вважають, можуть використовувати ліси для прикриття.
На сході є ґрунтова дорога: і хоча вона вся у вибоїнах, нею можна
їхати зі швидкістю 20 км/год. при включеному повному приводі. Міст
К-3 був підірваний терористами в минулому місяці, але був
відремонтований для тимчасового використання. Ситуація в
ЗАРІЧНОМУ є жахливою, обстрілами пошкоджено медичний центр і
дитячий будинок, і Людмила говорить, що медикаменти треба
доставити не пізніше 15.00 години. Соколенко радить вам не їхати у
нічний час, а виїхати на світанку, тобто о 07.20 годин. Маршрут ви
можете обрати, але, оскільки в ЗАРІЧНОМУ немає пального, ви
повинні розрахувати, щоб його вистачило на зворотний шлях.
Ви обмірковуєте, який маршрут краще обрати, і відправляєтеся на
світанку, кажучи Гнату і Антону, що приймете остаточне рішення про
маршрут, коли досягнете перехрестя в 40 кілометрах на північ від
СТЕПОВОГО. Наближаючись до перехрестя, ви помічаєте когось на
узбіччі дороги. Пригальмувавши, ви бачите жінку і двох дітей віком
близько 3 і 5 років. Вони є слабкими, виснаженими і стікають кров’ю.
Перед тим, як втратити свідомість, жінка просить, щоб ви врятували її
дітей. Ви розпізнаєте у них ознаки переохолодження і розумієте, що
діяти треба швидко, у вас є приблизно 30 хвилин, щоб їх врятувати.
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Мобільний зв’язок не працює, батареї радіостанцій розряджені, у
вашому розпорядженні тільки стаціонарні телефони (Т) в населених
пунктах СТЕПОВЕ, ЛІСОВЕ, ЗАРІЧНЕ.
Завдання: Оцініть проблему; визначте ваші цілі. Які фактори
впливають на їх досягнення, та які висновки ви можете зробити на
підставі їх урахування? Розгляньте та розрахуйте альтернативні
варіанти дій і маршрути, якими ви можете скористатися, складіть ваш
план, з обґрунтуванням обраного варіанту.
Схема для виконання вправи:
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Зразок бланка для виконання вправи
РІШЕННЯ
Цілі:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Фактори, які треба врахувати:
Висновки:
………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
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………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Варіанти дій і маршрути, які
розглядалися:

Причини, щоб їх прийняти або
відкинути:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Прийнятий варіант дій і маршрут (з детальними розрахунками):
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Додаток 7
ІНСТРУКЦІЯ
з оцінювання рівня авторитету і лідерства командирів
(начальників) у Збройних Силах України19
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає зміст та порядок оцінювання рівня
авторитету і лідерства командирів (начальників), посадових осіб
органів військового управління, військових частин (підрозділів),
військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил
України (далі – військових частин).
1.2. Авторитет командира (начальника) характеризується рівнем
поваги і довіри до нього з боку усього особового складу і старших
начальників, його здатністю ефективно впливати на підлеглих, для їх
свідомого та добровільного виконання визначених завдань.
1.3. Лідерство командира (начальника) – це професійно важливе
явище, що проявляється у поведінці, спілкуванні та професійній
діяльності командира в неофіційній площині взаємовідносин з
особовим складом, його здатність впливати на основі сформованих
морально-психологічних
якостей
і
цінностей
па
окремих
військовослужбовців або на групу в цілому з метою спрямування їхніх
зусиль на виконання визначених завдань.
1.4. Метою оцінювання рівня авторитету і лідерства командирів
(начальників) є вивчення, аналіз і узагальнення суб’єктивних чинників,
що впливають на формування, підтримання і відновлення моральнопсихологічного стану особового складу військових частин.
1.5. Основним завданням оцінювання рівня авторитету і лідерства є
визначення рівня сформованої здатностей, від яких залежить
спроможність командира (начальника) ефективно впливати на
формування і підтримування морально-психологічного стану
особового складу військової частини.
2. Організація оцінювання рівня авторитету і лідерства командирів
(начальників)
2.1. Оцінювання рівня авторитету і лідерства командирів
(начальників) є процесом збору, обробки та аналізу інформації щодо
визначення рівня сформованості у них здатностей лідерства і
авторитету.
Затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від
05.07.2018 № 249.
19
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2.2. Оцінюванням керує старший командир (начальник) того, хто
підлягає оцінюванню, або інша посадова особа, якій може бути надано
таке право керівником вищого органу військового управління.
2.3. За повноту та достовірність даних щодо визначення рівня
авторитету і лідерства командирів (начальників) безпосередньо
відповідають посадові особи, які здійснюють таке оцінювання.
2.4. Оцінювання рівня авторитету і лідерства командира
(начальника) здійснюється методами експертної оцінки, самооцінки,
анкетування та фокусного інтерв’ювання.
2.5. Сутність експертної оцінки полягає в отриманні узагальненої
інформації про сукупний рівень авторитету і лідерства відповідного
керівника (посадової особи) шляхом оцінювання відповідних критеріїв
групою відібраних експертів.
2.6. Сутність самооцінки полягає в оцінці керівником (посадовою
особою) самого себе, своїх можливостей, якостей і поведінки щодо
визначення особистого рівня авторитету і лідерства.
2.7. Сутність анкетування полягає в отриманні інформації щодо
поглядів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок та особистісних
рис керівника (посадової особи) з метою визначення рівня авторитету і
лідерства за допомогою анкет.
2.8. Сутність фокусного інтерв’ювання полягає в отриманні
додаткової інформації про конкретні проблеми, процеси або явища
щодо авторитету і лідерства відповідного керівника (посадової особи)
шляхом короткочасної бесіди з ним.
2.9. Експертна оцінка щодо визначення рівня авторитету і лідерства
керівника (посадової особи) проводиться із застосуванням єдиної
анкети (опитувальника) за формою, викладеною в додатку до
Інструкції.
2.10. Під час відбору експертів потрібно враховувати обов’язкову
репрезентативність у виборі представників різних категорій (груп)
військовослужбовців, яка б відповідала меті оцінювання. Керівника
(посадову особу) на предмет визначення рівня авторитету і лідерства
може оцінювати тільки той військовослужбовець, який безпосередньо
входить до комунікаційної групи оцінюваного командира (начальника) – тобто його безпосередній начальник та підлеглі, та/або інші
військовослужбовці того ж підрозділу (структури), в якій він проходить
службу та може спілкуватись з питань служби.
Під час оцінювання рівня авторитету і лідерства також здійснюється
самооцінка керівника (посадової особи), результати якої враховуються
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під час обрахування отриманих даних.
Так, наприклад, солдат відділення, що структурно входить до
складу взводу, не може об’єктивно оцінити рівень авторитету і
лідерства командира батальйону, тому що не має з ним постійних
службових комунікацій. Також командир відділення не може оцінити
командира військової частини або командира іншого підрозділу
(структури).
Однак, він може оцінювати цих командирів (начальників) за
окремими критеріями, які визначені в анкеті (опитувальнику).
Відбір експертів (від 7 до 17 чоловік) здійснюється за випадковою
вибіркою, за категоріями військовослужбовців та безпосередньою
підпорядкованістю. Наприклад, командира взводу можуть оцінювати
командир роги, інші командири взводів цієї ж роти, головний сержант
роги, а також його безпосередні підлеглі-сержанти і солдати взводу.
Відмова відібраного військовослужбовця, як експерта, брати участь
в експертній оцінці рівня авторитету і лідерства керівника (посадової
особи), враховується за найнижчими показниками, що визначені в
анкеті (опитувальника).
2.11. Оцінювання рівня авторитету і лідерства командирів
(начальників) може проводитися як окремо, так і разом з оцінюванням
морально-психологічного стану особового складу військової частини
(підрозділу), в якій перебувають ці керівники (посадові особи).
3. Порядок узагальнення та інтерпретація результатів оцінювання
рівня авторитету і лідерства
3.1. Узагальнення результатів експертної оцінки рівня авторитету і
лідерства командирів (начальників) здійснюється шляхом узагальнення
відповідей визначених експертів на запитання анкети (опитувальника),
результатів самооцінки і фокусного інтерв’ю з керівником (посадовою
особою), що оцінюється.
3.2. Під час експертної оцінки рівень авторитету і лідерства
визначається як середнє арифметичне значення суми балів, які
виставив експерт від 0 до 5, за умови, що 0 – найнижча оцінка (рівень),
5 – найвища оцінка (рівень).
Якщо експерт виставляє тільки найнижчі або найвищі оцінки (рівні)
в запропонованих критеріях авторитету і лідерства керівника
(посадової особи), який підлягає оцінюванню, такі результати
вважаються хибними і не враховуються.
Рівень авторитету визначається шляхом визначення середнього
арифметичного суми наданих відповідей на запитання 1–20 анкети.
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Рівень лідерства визначається шляхом визначення середнього
арифметичного суми наданих відповідей па запитання 21–40 анкети.
Кількісним виразом сукупного рівня авторитету і лідерства
командирів (начальників) є усереднений показник рівня авторитету і
рівня лідерства, отриманий за формулою:
де Ра – показник рівня авторитету;
Рл – показник рівня лідерства;
Рал – сукупний показник рівня авторитету і лідерства.
3.3. Висновок щодо визначення рівня авторитету і лідерства
формулюється на підставі чотирирівневої методики оцінки, викладеної
у таблиці.
Методика оцінки авторитету і лідерства командира (начальника)
Загальний рівень
Межі
Рівень
Рівень
авторитету і
оцінок
авторитету
лідерства
лідерства
0,0 – 2,0
Відсутній
Критичний
Критично низький
2,1 – 3,0
Незадовільний
Недостатній
Низький
3,1 – 4,0
Задовільний
Достатній
Оптимальний
4,1 – 5,0
Високий
Високий
Високий
У висновках за результатами визначення рівня авторитету і
лідерства командира (начальника) інтерпретуються і розкриваються:
ступінь впливу авторитету і лідерства особистості відповідного
командира (начальника) на ефективність виконання підлеглими завдань
за призначенням та морально-психологічний стан особового складу;
сильні та слабкі здатності особистості командирів (начальників), що
оцінюються;
прогнозування можливих наслідків;
пропозиції до управлінських і кадрових рішень керівництва.
Висновки мають рекомендаційний характер та доводяться
конфіденційно до керівника (посадової особи), що оцінюється,
старшого начальника та посадових осіб вищого органу військового
управління.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління
морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України
полковник О.В. Бойко.
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Додаток до Інструкції з
оцінювання рівня авторитету і
лідерства командирів
(начальників) у Збройних Силах
України (пункт 2.9)
ОПИТУВАЛЬНИК
для експертної оцінки рівня авторитету та лідерства командира
(начальника)
ШАНОВНИЙ ЕКСПЕРТ!
Ваше завдання: оцінити твердження за 5-ти бальною шкалою, де 0 –
найнижча оцінка (рівень), 5 – найвища оцінка (рівень). Питання
стосуються оцінки визначеного командира (начальника).
Опитування анонімне, прізвище вказувати не обов’язково.
№
Здатності командира (начальника)
Оцінка
з/п
1.
Відданість Україні, патріотизм
0 1 2 3 4 5
2.
Рівень поваги підлеглих до командира
0 1 2 3 4 5
(начальника)
3.
Рівень довіри підлеглих до командира
0 1 2 3 4 5
(начальника)
4.
Чесність і порядність
0 1 2 3 4 5
5.
Справедливість
0 1 2 3 4 5
6.
Вимогливість
0 1 2 3 4 5
7.
Надійність, обов’язковість
0 1 2 3 4 5
8.
Самовладання, стійкість
0 1 2 3 4 5
9.
Бере на себе відповідальність
0 1 2 3 4 5
10. Рішучість
0 1 2 3 4 5
11. Сміливість
0 1 2 3 4 5
12. Старанність і добросовісність
0 1 2 3 4 5
13. Принциповість, вміння відстоювати власну
0 1 2 3 4 5
думку
14. Знання техніки і озброєння
0 1 2 3 4 5
15. Вміння управляти підлеглими
0 1 2 3 4 5
16. Знання своїх підлеглих
0 1 2 3 4 5
17. Зразковість і приклад у поведінці,
0 1 2 3 4 5
дисциплінованість
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№
з/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Здатності командира (начальника)
Уважне ставлення до потреб підлеглих,
турбота про них
Прагнення досягти результату, наполегливість. Втілення рішень у реальність
Вміння спілкуватися, товариськість
Інтелект, ерудованість
Рівень фізичного стану
Володіння емоціями і волею
Рівень культури та етики
Вміння вести за собою
Вміння визначати мету
Прагнення вдосконалювати процеси, діяти
нешаблонно
Впровадження нових підходів, прагнення
змін до кращого
Вміння слухати і чути
Вміння згуртовувати людей
Забезпечення відпочинку людей
Ініціативність, активність
Доступність і щирість
Дотримання моральних цінностей
Розвиток і навчання підлеглих
Показує приклад як дія ти
Опирається на довіру до людей
Заохочує і мотивує підлеглих
Надає допомогу
Дотримання даного слова і обіцянок

Оцінка
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

0 1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Примітки
Виставлення експертом тільки найнижчих оцінок або тільки найвищих вважається хибним і не буде враховано в результатах оцінювання.

239

ГЛОСАРІЙ
AAR (After Action Review – з англ. буквально "огляд після бою",
АПД - Аналіз проведених дій ) - процес оцінки ходу операції (або
навчальної вправи) і визначення її ефекту та обставин, що
супроводжували виконання задачі.
Асесмент-центр – метод комплексної оцінки персоналу,
заснований
на
використанні
взаємодоповнюючих
методик,
орієнтований на оцінку реальних якостей співробітників, їх
психологічних і професійних особливостей, відповідності вимогам
посадових позицій, а також виявлення потенційних можливостей
фахівців.
Військове керівництво – процес правового впливу, який
військовий керівник здійснює на основі влади, делегованої йому
державою.
Інтерактивні техніки – техніки, які забезпечують активну
взаємодію особового складу підрозділу в умовах навчальних тренінгів
та семінарів, спрямованих на їх підготовку до розв'язання актуальних
службових, бойових, управлінських і професійних завдань.
Конфлікт бажань – зіткнення кількох бажань у свідомості однієї
людини або зіткнення свідомостей кількох людей (груп, організацій) з
приводу того самого бажання.
Конфлікт норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки,
життєвого досвіду під час взаємодії та спілкуванні людей (груп,
організацій).
Конфлікт організаційний – див. Організаційний конфлікт.
Конфлікт ролей – зіткнення різних соціальних ролей, які
виконуються однією людиною або кількома людьми (групами,
організаціями).
Лідерство – процес психологічного впливу однієї людини на інших у
процесі їх спільної життєдіяльності, що пов’язано із сприйняттям,
наслідуванням, розумінням один одного.
Міжособистісне спілкування – процес інформаційної і предметної
взаємодії між людьми, в якому формуються і реалізуються їхні
міжособистісні стосунки.
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Організаційний конфлікт – це активне зіткнення двох або більше
різноспрямованих сил, яке виникає через розбіжності позицій та
інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів як
окремих працівників, формальних і неформальних груп, що
функціонують в організації, так і організацій в цілому внаслідок
загострення суперечностей у процесі їх діяльності й розвитку.
Психологія управління – галузь психології, яка продукує
психологічні знання про управлінську діяльність; міждисциплінарний
науково-практичний
напрямок,
що
розробляє
психологічне
забезпечення вирішення проблем організацій.
Соціальна інгібіція – пригнічення швидкості або продуктивності
діяльності індивіда внаслідок уявної або реальної присутності іншої
людини або групи людей.
Соціальна
фасилітація
–
підвищення
швидкості
або
продуктивності діяльності індивіда внаслідок уявної або реальної
присутності іншої людини або групи людей.
Соціальний (міжособистісний) вплив – процес взаємодії людей, в
якому передбачається така поведінка однієї людини (групи людей), яка
має своїм наслідком або метою змінити поведінку, почуття або думки
іншої людини (групи людей) з приводу якогось явища, об’єкта, події.
Соціально-психологічний клімат – домінуючий у конкретному
колективі (групі) відносно стійкий психічний настрій, який формується
на основі психічного відображення умов життя і діяльності в
міжособистісній взаємодії членів колективу (групи).
Соціально-психологічні технології управління військовими
колективами – система стандартизованих соціально-психологічних
методів, форм і процесів цілеспрямованого впливу на особистість
військовослужбовця та військовий колектив з метою найбільш
ефективної реалізації завдань повсякденної та бойової діяльності.

241

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Коупленд Н. –
Криворучко П. П. –

А
Арджайл М. –
Атватер І. –
Афонін Е. –
Аш С. –

Л
Ларсон Р. –
Лассвел Г. –
Левін К. –
Лірі Т. –

Б
Байон В. Р. –
Бекман Й. –
Белбін М. Р. –
Блейк Р. –
Бланшар К. –
Бойко В. В. –
Борген К. –

М
Маккрістал С. –
Мансон Е. Л. –
Маслах К. –
Маслоу А. –
Мілгрем С. –
Міллер Дж. –
Морено Дж. –
Морозов А. В. –
Москаленко В. В. –
Мутон (Моутон) Дж. –

Г
Греф Р. –
Д
Дейвіс Л. –
Джексон С. –

Н
Наполеон Бонапарт –

Е
Елерс Т. –

О
Осгуд Ч. –
Осьодло В. І. –

З
Зімбардо Ф. –
К
Карамушка Л. М. –
Келлі Г. –
Кеттел Р. Б. –
Кілмен Р. –
Клімов Є. –
Коменський Я. А. –

П
Піз А. –
Подоляк Я. В. –
Р
Робертс Г. –
Розенцвейг С. –

242

Рукавішніков О. О. –
Ф
Федоришин Б.О. –
Фрейденбергер Х.Дж. –

С
Савєльєва В. С. Саллі Дж. –
Сельє Г. –
Скотт П. –
Синявський В. В. –
Собчик Л.Н. –
Спаньол Д. –
Сторлі Ф. –

Х
Холл С. –
Ч
Чалдині Р. –
Чиксентмихайї М. –

Т
Тарасов В.К. –
Тібо Дж. –
Томас К. –

Ш
Шмельов О. Г. –
Щ
Щедровицький П. Г. –

2
241

Навчальне видання

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ
Навчально-методичний посібник

Редактор _______________
Коректор _______________
Комп’ютерний набір та верстка
Підписано до друку
Формат _____________
Ум. друк. арк.
Обл.-вид. арк.
Замовлення
Тираж ______ прим.

р.

Друкарня Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3939 від 14.12.2010 р.

2
242

