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ВСТУП
Ти є командиром підрозділу – роти або взводу.
Статутами Збройних Сил України для підпорядкованих тобі
військовослужбовців передбачене обов’язкове виконання твоїх наказів. Але з
практики ти вже напевно знаєш, що лише цього інколи виявляється
недостатньо. Твої накази не завжди виконуються підлеглими швидко й чітко.
Чому так відбувається?
Тому, що твої підлеглі – це перш за все люди, зі своїми баченням й
оцінками того, що відбувається, думками та бажаннями. Інколи їх інтереси та
мотиви не співпадають з тим, що вимагає наказ – це й уповільнює як його
сприйняття, так і його виконання.
Звісно ж, в управлінні особовим вкладом ти можеш спиратися
виключно на жорстку вимогливість, керуючись принципом “Виконуй, або
тебе буде покарано!”… Але військовий досвід показує, що, по-перше, так
тобі навряд чи вдасться завоювати серед своїх підлеглих високий авторитет,
а по-друге, все одно не всі твої накази будуть виконуватись вчасно та якісно.
При цьому слід пам’ятати, що тобі не варто одразу очікувати ефекту
безумовної довіри підлеглих тобі як їх лідеру, наслідком чого стане
безумовне виконання твоїх наказів.
Як же покращити ефективність твого керування підлеглим особовим
складом?
Перш за все, для цього варто підвищити свій рівень майстерності у
здійсненні необхідного психологічного впливу на підлеглих. У цьому тобі
допоможе знання тих практичних методів та прийомів, що їх доцільно
застосовувати командиру під час взаємодії з підлеглими. Їх розгляду й
присвячено цей посібник.
ВИВЧАЙ, КЕРУЙСЯ ТА КЕРУЙ!
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РОЗДІЛ 1
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ, ЙОГО СКЛАДОВІ
1.1. Взаємозв’язок психологічного впливу і форм влади
Психологічний вплив командира на підлеглого (військовий
колектив) – це активна цілеспрямована діяльність, метою якої є отримання
необхідної інформації або зміна думок чи поведінки об’єкта впливу.
Цілеспрямованість передбачає, що командир має і усвідомлює певну
мету, а його діями керує знання про те, яким повинен стати об’єкт впливу, як
повинна змінитись його поведінка.
Психологічний вплив командиру доречно здійснювати досить часто,
адже далеко не завжди військовослужбовець або військовий колектив є
повністю налаштованими на виконання відданого наказу, поставленого
завдання, зміну своєї поведінки.
Вплив може здійснюватись відкрито та приховано, що залежить від
наявної службової ситуації, індивідуальних психологічних особливостей
підлеглого або певних показників соціально-психологічних характеристик
військового колективу.
Перед командиром при цьому відкриваються два шляхи:
• спробувати змусити виконати нав’язувану ним дію, тобто зломити
опір адресата (відкрите управління),
• замаскувати дію так, щоб вона не викликала заперечення адресата
(приховане управління).
До другого способу доцільно вдатися тоді, коли передбачається опір, і
тому відразу варто робити ставку на прихований вплив.
Основними методами психологічного впливу,
використовувати командиру у своїй керівній діяльності, є:
• переконання (аргументація);
• caмoпpoсування;
• навіювання;
• наслідування;
• прохання;
• примус;
• інформування;
• зараження;
• маніпуляція.

які

доцільно

Говорячи про вплив, слушним буде зпівставити самі поняття “вплив” і
“влада” (останню уособлює собою командир підрозділу). Влада спирається
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на систему потреб, що склалася (в армії), установок, відносин, стереотипів,
статусів – вплив же здійснюється через їх зміну.
Командир у своїй керівній діяльності може спиратися на різні форми
влади:
1. Влада, що базується на примусі, або вплив через страх.
При цій формі влади реалізовується метод психологічного впливу
“Примус”.
Підлеглий знає, що командир має можливість карати таким чином, що
перешкодить задоволенню якоїсь нагальної потреби. Таким чином
спрацьовує добре відомий механізм страху.
Страх перед покаранням у підлеглих дасть тривалий ефект тільки в
тому випадку, якщо:
• провину і покарання розділяє невеликий проміжок часу;
• покарання повинне бути достатньо суворим і неприємним;
• підлеглий повинен чітко усвідомлювати, що певна форма його
поведінки спричиняє за собою покарання.
2. Влада, що базується на винагороді, або вплив через позитивне
підкріплення.
Здійснює вплив через позитивне підкріплення підлеглого, з метою
добитися від нього бажаної поведінки. Підлеглий не чинить опору цьому
впливу, тому що за виконання наказу командира на нього чекає отримання
винагороди в тій або іншій формі. Щоб впливати на поведінку, винагорода
повинна сприйматися підлеглим як достатньо цінна.
3. Експертна влада, або вплив через раціональну віру.
При цій формі влади доцільно реалізовувати метод психологічного
впливу “Переконання”, “Самопросування”.
Підлеглий вважає свого командира професіоналом, військовим
експертом. В цьому випадку вплив вважається раціональним, тому що
рішення підлеглого підкорятися командиру є свідомим і логічним. Командир
зазвичай добивається можливості використовувати цей тип влади завдяки
своїм значущим досягненням.
4. Еталонна влада, або вплив за допомогою харизми.
На цій формі влади базується методи психологічного впливу
“Навіювання”, “Наслідування”, “Зараження”.
У цьому випадку особисті якості командира є настільки привабливими
для підлеглого, що він хоче бути таким же, як особа що впливає.
Харизматичний вплив визначається ототожненням себе з командиром або
потягом до нього, а також залежить від потреби підлеглого в приналежності і
пошані. На рівні підсвідомості підлеглий також чекає, що підпорядкування
зробить його схожим на командира або викличе до нього пошану.
5. Законна влада, або вплив через традиції.
Традиція особливо є важливою для формальних організацій та є
поширеною, офіційною формою впливу командира, тому що на противагу
страху вона пропонує позитивну винагороду – задоволення потреби. Коли
особа визнає вплив, що базується на традиції, тоді отримує відчуття
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приналежності до соціальної групи (підрозділу, військової частини). Це може
задовольнити соціальну потребу і створити фактичну захищеність, що також
задовольняє відповідну потребу.
Для здійснення успішного психологічного впливу
найбільш ефективними формами влади можна визнати
“експертну владу” (командир є військовим професіоналом
достатнього рівня, щоб військовослужбовці йому довіряли), а
також “еталонну” (ініціює покору через видатні особисті якості командира).
Менший потенціал для здійснення ефективного психологічного впливу
має “законна влада”, оскільки вона спирається на бажання підлеглого бути
відповідати певним вимогам, що висуваються до військовослужбовців
підрозділу (бути вправним, професійним, ефективним і т. ін.), що не завжди
входить до домінуючих мотивів.
Вкрай небажаними в ролі основних є решта перерахованих видів влад
(влади винагороди, примусу), які у критичних умовах можуть виявитись
недостатнім підґрунтям для здійснення успішного психологічного впливу.
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1.2. Потреби,
підрозділу

інтереси

та

самооцінка

військовослужбовців

Командування особовим складом загалом та, зокрема, спроби
здійснення психологічного впливу на особовий склад виявляються мало
успішними, якщо командиром підрозділу при цьому не враховуються
(ігноруються) мотиви, потреби та самооцінка військовослужбовців.
Потреби, інтереси людини
Кожна людина має свої потреби та інтереси – власні цінності, у
задоволені яких полягає зміст людського життя.
Потреба – це усвідомлена відсутність чогось, що викликає у людини
прагнення до відповідно спрямованих дій. Первинні потреби (бути ситим, у
безпеці, відпочити) закладені генетично, а вторинні виробляються в процесі
пізнання і здобуття життєвого досвіду.
Потреби не можна безпосередньо спостерігати чи виміряти. Про
існування певних потреб свідчить поведінка людей. Потреби – це реальні
причини виявлення певних інтересів, які у подальшому слугують мотивами
до діяльності.
Інтерес – це об'єктивно зумовлений мотив діяльності (окремого
військовослужбовця, військового колективу), який формується з
усвідомлення самої потреби та з'ясування умов і засобів її задоволення.
В процесі реалізації інтересу людина неодмінно бере до уваги не лише
сам предмет потреби (“що саме я хочу отримати”), а ще й конкретні
обставини та умови його здобуття – існуючі норми та правила
життєдіяльності (“як я це зможу отримати в даних умовах”).
Зміст інтересів виражає внутрішню сутність людини, її світогляд,
характер сприйняття нею навколишнього світу, наявні матеріальні та духовні
цінності культури. Найміцніше гуртують людей спільні інтереси (інтереси
колективу). Це не просто сума індивідуальних інтересів членів колективу і не
просто чийсь один інтерес, а узагальнене вираження одиничних інтересів,
інтерес, який є справді спільним для сукупності людей (військовослужбовців
підрозділу), причетність до якого є визначальною ознакою членів певної
групи (підрозділу).
Вважається, що є п’ять основних типів потреб – фізіологічні, безпеки,
соціальні, успіху, самовираження, які формують ієрархічну структуру, що
визначає поведінку особистості.
В ЗС України, зокрема, до соціальних потреб основної маси
військовослужбовців можна віднести такі:

діяльність, яка б сприяла спілкуванню з іншими;
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позитивний колективний клімат, психологічна атмосфера в
спільному досягненні поставленої цілі;

постійна участь у спільній діяльності,
до потреб успіху (поваги) особистості:

існування умов для регулярного та систематичного підвищення
кваліфікації;

існування умов для посадового зростання;

об’єктивна оцінка результатів праці й відповідна матеріальна та
моральна винагорода,
до потреб самовираження:

існування умов для розвитку професійного потенціалу та його
використання;

отримання таких завдань, виконання яких дасть можливість
максимально позитивно проявити себе.


Самооцінка, її види
Людина не тільки накопичує інформацію про себе, а й переживає певне
ставлення до неї. Це ставлення зосереджується у самооцінці.
Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей,
якостей та місця серед інших людей, яка отримується у результаті порівняння
уявного ідеального свого стану з наявним.
Самооцінка має комплексний характер, оскільки розповсюджується на
різні прояви особистості – інтелект, зовнішні дані, успішність у спілкуванні,
успішність військово-професійної діяльності тощо. Вона також є
динамічною, так як може змінюватись впродовж життя.
Залежно від того, як самооцінка, що має суб’єктивний характер,
співвідноситься з реальними проявами людини, вона поділяється на такі
види:

Рис. 1. Види самооцінки
Адекватна самооцінка – та, що відповідає реальному стану справ.
Неадекватна самооцінка – коли людина оцінює себе неправильно.
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Неадекватна, в свою чергу, може бути завищеною – для неї характерна
переоцінка людиною своїх позитивних якостей, або заниженою, яка
проявляється у применшенні своїх переваг та/або перебільшенні недоліків.
Неадекватна самооцінка ускладнює життя не лише тим, кому вона
властива, а й оточуючим. Відбувається таке через те, що самооцінка значною
мірою виявляється не стільки в тому, що людина думає або говорить про
себе, скільки в її ставленні до досягнень інших. Людина із завищеною
самооцінкою охоче критикує зроблене іншими людьми без достатніх на це
підстав. Конфліктні ситуації, в яких опиняється людина, зазвичай є
результатом неправильної самооцінки.
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1.3. Авторитет командира підрозділу як соціально-психологічний
феномен
Авторитет (командира) – це форма здійснення влади командиром,
явище його впливу на інших, що базується на займаній ним посаді, знаннях,
моральних якостях, професійному досвіді, визнанні за ним права на
ухвалення відповідального рішення в умовах спільної діяльності.
Психологічним підґрунтям авторитету командира є його професійна
компетентність та особисті якості. Значну роль при цьому виконують
значущість його посади і можливості, які вона надає.
Основними складовими авторитету командира є його професійні
знання, морально-психологічні якості та стиль управління. При цьому
визнання авторитету командира підлеглими значною мірою забезпечують
його особистісні можливості та якості.
Утвердженню авторитету командира сприяють:
• здатність адаптуватися до ситуації управління,
• надійність,
• рішучість,
• наполегливість,
• впевненість у собі,
• стійкість до стресу,
• готовність брати на себе відповідальність,
• дипломатичність,
• організованість,
• винахідливість,
• практично-психологічний розум,
• психологічний такт,
• енергійність,
• перспективність мислення,
• вміння ухвалювати творчі рішення в ризикових ситуаціях,
• схильність до інтуїтивного передбачення,
• концентрація уваги на розв’язанні проблем, а не на виявленні
винуватців тощо.
Для успішного здійснення управлінських функцій командир не
обов’язково повинен мати всі ці якості водночас, але певний їх набір є
необхідним. До них насамперед належать енергійність, готовність брати на
себе відповідальність, а також уважність до соціально-психологічних
ситуацій у підпорядкованому військовому колективі. Ефективний командир
мусить відчувати потребу впливати на людей і досягати обраних цілей.
Вирішальним чинником у формуванні авторитету командира є не
тільки об’єктивна цінність його якостей і властивостей, але й суб’єктивне
сприйняття їх підлеглими. Командир, якого тільки-но призначено на цю
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посаду, часто не має особистого авторитету, а гарантована посадою влада дає
йому силу лише на початку діяльності. Далі має тривати формування
авторитету, підґрунтям для якого можуть стати властивості, якості
командира, які за рівнем свого розвитку переважають такі ж якості інших
людей.
Тобто, в основі авторитету є і визнання підлеглими особистості
командира, оцінка підпорядкованим військовим колективом його якостей, їх
відповідності об’єктивній ситуації в управлінському процесі. За таких
обставин поєднуються моральна, формальна (посадова) і функціональна
(ділова, професійна) основи влади. Однак зводити владу лише до авторитету
не можна, оскільки методи реалізації влади перебувають поза межами
авторитету. Наприклад, підкорення для авторитету необов’язкове, а для
влади воно конче необхідне.
Серед важливих складових авторитету – довіра, повага інших людей до
командира, передумовою яких є переконаність у наявності в командира
заслуг, упевненість, що він діє професійно, наділений відчуттям емпатії до
підлеглих, виявляє щирість, порядність і водночас вимогливість у розв’язанні
обраних завдань.
За відсутності довіри до командира всі його дії здаються
підлеглим непрофесійними, такими, що не заслуговують на
схвалення, його рішення піддають сумніву. І навпаки, дії
авторитетного командира можуть вважатися підлеглими
правильними навіть тоді, якщо вони з позиції моралі або
професіоналізму не бездоганні.
Влада командира тим ефективніша, чим вищий його авторитет і чим
більшими моральними і матеріальними можливостями він наділений.
Джерелами авторитету командира є як його посадовий статус, так і
завойований серед підлеглих престиж. Відповідно, авторитет командира
може мати як формальне, так і реальне визнання підлеглими.
В сучасних умовах дуже поширеним є формальний (посадовий)
авторитет – підкріплена правом влада командира. Посадовий авторитет
визначається системою субординації в структурах управління, наданими
повноваженнями щодо прийняття управлінських рішень і виконання їх
підлеглими, зокрема й із застосуванням методу примусу.
Реальний авторитет (особистий престиж) з погляду міцності влади є
вищим за формальний. Наділеного ним командира підлеглі сприймають без
найменшого сумніву, його накази мають велику переконливу силу, що
позбавляє
підлеглих
необхідності
обмірковування
правильності
командирського рішення, вірності його слів, успішності розв’язання
конфліктної ситуації тощо. Це набуває особливої значущості в
екстремальних (бойових) умовах. Вплив авторитету, який не потребує
формального підсилення (вимушеного нагадування, що накази командира
мають бути виконані), є найдосконалішим підгрунтям для здійснення
управління особовим складом.
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Вагомою умовою завоювання особистого престижу є правильний стиль
спілкування з підлеглими, який обумовлює їх доброзичливу реакцію на
вплив
командира:
нагадування
про
необхідність
виконання
військовослужбовцями функціональних обов’язків знаходить у них
розуміння, методи діяльності командира – схвалення, а його особистісні
якості – повагу.
Авторитет командира формується ним самим у реальній поведінці й
діяльності. Словами авторитет не створити, оскільки підлеглі судять про
командира за його справами та вчинками. При цьому, зміцнюючи авторитет,
командиру необхідно слідкувати за тим, щоб не подавляти, не принижувати
підлеглих, не сковувати їх ініціативи.
Прийоми створення (формування) авторитету мають відповідати
чинним у суспільстві нормам моралі й етики. Штучні, маніпулятивні
прийоми не гарантують успіху, як наслідок, може з’явитися уявний або
помилковий авторитет (псевдоавторитет). Науковці виділяють такі різновиди
псевдоавторитету (які є характерними для багатьох сучасних командирів):
1. Авторитет відстані.
Командиру здається, що чим він “далі” від підлеглих, чим більш
офіційно тримається з ними поводиться, рідше з ними бачиться – тим
сильнішим буде його вплив на них. Командир спеціально відгороджується
від підлеглих для того, щоб створити видимість важливості, значущості і
недоступності його персони.
2. Авторитет доброти.
“Завжди бути добрим” – девіз такого командира. Цей тип
псевдоавторитету формується через помилкове розуміння командиром
сутності чуйного ставлення до підлеглих і характеризується його низькою
вимогливістю. Звідси негативні наслідки: послаблення волі командира,
дезорганізація військового колективу тощо. Полегшення завдань (інколи
відмова від них) псують навіть гарних підлеглих, тому командир у такому
випадку робить сам собі “ведмежу” послугу.
3. Авторитет педантизму.
Означає схильність командира вдаватися до опіки та жорсткого
визначення всіх стадій виконання завдання підлеглими, тим самим
“сковуючи” їх творчість та ініціативу.
4. Авторитет підкупу (витікає з влади винагороди).
Командир додержується правила: “Я тобі обіцяю щось, якщо ти зробиш
це”. За такого підходу службова діяльність здійснюється тільки через
систему нестандартних стимулювань, а винагорода надається залежно від
особистих примх командира.
5. Авторитет резонерства.
Командир
набридає
підлеглим
безкінечними,
нудними
й
беззмістовними, позбавленими сенсу повчаннями.
6. Авторитет чванства будується на зарозумілості.
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Командир пишається й намагається всюди підкреслювати свої колишні
або нинішні уявні заслуги. Такому керівникові здається, що ці “заслуги”
забезпечують йому високий авторитет.
Прийоми створення такого виду псевдоавторитету не слід
плутати з застосуванням методу психологічного впливу
“самопросування” – у останньому випадку командир лише
доречно, у зручних для цього ситуаціях демострує свої реальні
досягнення.
7. Авторитет придушення.
Є самим жахливим і диким з психологічної точки зору. І досі існує тип
командирів, які думають, що авторитет може бути побудований на страху
підлеглих, і через це постійно залякують покараннями. Такі командири
постійно вдаються до погроз, карають підлеглих. Вони помилково вважають,
що такі прийоми зміцнять їх авторитет. Урешті-решт це позбавляє підлеглих
упевненості, ініціативи, породжує перестраховку та навіть нечесність з
метою уникнути залякування і покарання.
Але люди не можуть поважати, а тим більше любити тих, хто постійно
здійснює над ними будь-який вид насильства, у тому числі психологічний і
матеріальний. До того ж, дослідження психологів показують, що у людей, які
працюють в умовах постійного нервового напруження, яке викликане
страхом, продуктивність праці знижується на 40-60%, в них розвиваються
серцево-судинні та інші захворювання.
Наказ як форма застосування формального авторитету командира
До основних видів формального управлінського впливу входять:
• наказ;
• розпорядження;
• вказівка;
• інструктаж;
• рекомендація;
• заклик;
• бесіда.
Розглянемо один з найважливіших видів формального управлінського
впливу командира, яким є віддання наказів (розпоряджень).
Найчастіше молодим командирам не вистачає відчуття впевненості.
Вони знають, що необхідно робити, однак їм не вистачає здатностей і
навичок досягти якісного виконання всіх своїх розпоряджень підлеглими
шляхом вибору вірної форми наказу. Це породжує в них постійне відчуття
невідповідності займаній посаді.
Розрізняють такі варіанти віддавання наказів і розпоряджень, які
характеризуються по-різному, деякі з них доцільно супроводжувати певними
методами та прийомами психологічного впливу:
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1. “Незрозумілий
наказ”.
Він
характеризується
нечіткістю,
неконкретністю, розмитістю вимог і, як правило, майже не має шансів
призвести до позитивних результатів, тобто, його виконання.
2. “Наказ-угода”
(поєднується
із
застосуванням
методів
психологічного впливу “Переконання”). Командир закликає до логіки,
почуття особистої зацікавленості або лояльності підлеглого. Цей метод може
бути ефективним, якщо він удало застосований, і підлеглий розуміє, чому
йому необхідно змінити свою поведінку, виконати щось. Однак він корисний
тільки тоді, коли підлеглий розділяє переконання та цінності командира й
військової організації в цілому.
3. “Наказ-погроза” (поєднується із застосуванням методів
психологічного впливу “Примус”). Цей метод заснований на тому
припущенні, що страх іноді є достатнім мотивом і упродовж короткого часу
ефективний. Однак почуття образи може підсилитись і вплинути на
самопочуття як командира, так і підлеглого, може призвести до конфліктів.
Він ефективний лише в екстремальних ситуаціях, які вимагають швидких
дій.
4. “Наказ-прохання” (поєднується із застосуванням методу
психологічного впливу “Прохання”). Командир намагається закликати до
кращих почуттів підлеглого й забезпечити собі співчуття. Цей варіант є
обґрунтованим та ефективним за умови, що між командиром і підлеглим
існує особлива довіра у відносинах.
5. “Наказ-підкуп” (може поєднуватись із застосуванням методу
психологічного впливу “Маніпуляція”). Командир обіцяє підлеглому якісь
переваги, винагороди, якщо той певним чином змінить свою поведінку, свої
дії чи буде виконувати завдання. У деяких ситуаціях підкуп як метод діє,
однак його застосування має в собі небажані наслідки для Командира. Цей
метод розділяє та протиставляє підлеглих, змушує їх надалі чекати ще
більших поступок.
6. “Наказ – категорична вимога” (може поєднуватись із
застосуванням методу психологічного впливу “Інформування”). Командир
використовує правила та вимоги звичайної субординації, щоби змусити
підлеглого виконати певне завдання. Він у категоричній і лаконічній формі
віддає розпорядження, що не обумовлює ні заперечень, ні двозначностей.
Цей підхід не занадто оригінальний, але його перевагами є простота, чіткість,
відсутність безлічі тлумачень.
Будь-який із варіантів віддавання розпоряджень і наказів
(окрім “незрозумілого наказу) є ефективним лише в конкретній
ситуації, для вирішення конкретних завдань і стосовно
конкретного підлеглого.
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1.4. Лідерство як складова процесу управління особовим складом
Поняття лідерства
Чи потрібно командирові бути лідером?
Нехай кожен читач-командир відповість сам собі на питання: яким
чином він волів би спрямовувати підлеглих на виконання завдань –
користуючись тільки формальною владою (формальним авторитетом) чи
спираючись ще й на свій ресурс лідера (особистий авторитет), який діє “без
примусу”?
Процес впливу на інших членів свого колективу через свої особисті
якості, здібності й уміння або ресурси, необхідні людям, називається
неформальним лідерством.
Ідеальним для лідерства є використання ефективного сполучення обох
основ влади (форм авторитету): посадової та особистої. Сила та примус
формальної (посадової) влади за наявності лідерства часто заміняються
спонуканням і натхненням.
Лідер – це особистість, що користується визнанням та авторитетом в
групі, за якою група визнає право приймати рішення щодо дій у важливих
ситуаціях, бути організатором діяльності групи і регулювати відносини в ній.
Управлінська взаємодія “лідер – послідовник” не обов’язково ґрунтується на
службовому підпорядкуванні, на відміну від взаємин “командир –
підлеглий”.
Бути командиром підрозділу ще не означає автоматично
бути й лідером у ньому – першому підкоряються вимушено, за
другим йдуть за власним бажанням.
Командир у своєму впливі на діяльність підлеглих і
побудові стосунків із ними передусім використовує службове становище та
покладається на свою посаду як основу влади. Лідерство засновується
здебільшого на процесі соціальної взаємодії з військовослужбовцями
підрозділу. Цей процес є набагато складнішим, вимагає високого рівня
взаємозалежності учасників.
На відміну від командування лідерство базується на послідовництві, а
не на підпорядкованості.
Існує низка основних якостей, якими має володіти лідер:
• здатність встановлювати й підтримувати систему взаємин із
рівними собі людьми;
• здатність керувати підлеглими, долати усі перешкоди, труднощі і
проблеми, які приходять разом з відповідальністю;
• здатність вирішувати конфлікти й знімати напругу у колективі;
• вміння ефективно обробляти й оцінювати інформацію;
• уміння приймати нестандартні керівні рішення за умов браку
інформації;
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• здатність знаходити оптимальний варіант рішення в умовах
обмеженого часу й нестачі інших видів ресурсів;
• здатність йти на певний ризик у разі необхідності;
• здатність до самоаналізу;
• наявність достатньо високих морально-етичних якостей.
Основні відмінності між ролями командира та лідера
Командир підрозділу:
• призначається офіційно;
• має права й обов’язки;
• має певну систему офіційно встановлених санкцій;
• діє в зовнішньому середовищі та вирішує питання, пов’язані з
офіційними відносинами;
• несе відповідальність перед законом за стан справ у військовій
організації;
• є адміністратором;
• доручає завдання (наказує його виконати);
• працює за метою інших;
• покладає план в основу дій;
• покладається на систему;
• використовує доводи;
• контролює;
• підтримує рух;
• є професіоналом;
• приймає рішення;
• має робити справу правильно;
• має бути тим, кого поважають.
Лідер військового колективу:
• визначається стихійно;
• може не мати прав й обов’язків;
• може не мати можливості накладення санкцій;
• обмежений внутрішніми відносинами;
• не несе відповідальності за стан справ у військовій організації;
• є інноватором;
• надихає;
• працює за власною метою;
• покладає бачення в основу дій;
• покладається на людей;
• використовує емоції;
• довіряє;
• дає імпульс руху;
• є ентузіастом;
• перетворює рішення на реальність;
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• робить правильну справу;
• той, який веде і якому довіряють.
Порівнявши ці дві типологічні характеристики, кожен з командирів
може визначити можливість свого становлення в якості лідера військового
колективу, отримавши більш чітке розуміння щодо тих принципових ознак
лідерства, які йому вдасться втілити саме у собі.
Неформальні лідери у підрозділі
Варто пам’ятати, що командир може й не бути лідером для своїх
підлеглих. У такому разі в підрозділі безумовно є такі військовослужбовці
(один чи декілька), які виконують цю функцію – є лідерами, ведуть за собою
інших.
Хорошому командиру необхідно всебічно управляти підлеглими,
використовувати усі важелі впливу на колектив, тому варто визначити інших
“ватжків” підрозділу – так званих неформальних лідерів, і вибудувати довірчі
відносини з ними.
Найточніший спосіб визначити їх – провести у підрозділі
соціометричний тест. Якщо можливості запросити фахівця-психолога і
провести тестування немає, то необхідно проаналізувати самостійно:

з ким частіше радяться військовослужбовці з неслужбових питань;

до кого звертаються за професійною порадою;

хто озвучує причини невдоволення в колективі, висловлює загальну
думку особового складу;

хто вносить нові пропозиції та ідеї.
Потім варто придивитися до цього (цих) військовослужбовця(ів) і
манери його (їх) поведінки з товаришами по службі.
Є два типи неформального лідерства: конструктивний і деструктивний.
У першому випадку неформальний лідер генерує розумні ідеї, організовує
службовий процес і мотивує, підтримує товаришів по службі, у другому –
вносить розлад і створює конфліктні ситуації, жорстко домінує над колегами.
З неформальними лідерами конструктивного типу важливо налагодити
партнерські відносини, адже їх діяльність йде на користь військовій службі,
підрозділу, тобто, вона відповідає інтересам командира. З неформальними
лідерами деструктивного типу складніше, але й їх енергією можна керувати.
Головне при цьому – розпізнати справжні мотиви їх лідерства: бажання
влади, бажання самореалізуватися. Коли ви зрозумієте, що саме рухає діями
“деструктивних” лідерів, то будете знати, на що слід впливати для
налагодження управління ними.
Типи неформальних лідерів та шляхи взаємодії з ними
1. Інноватор.
Емоційний і творчий, має оригінальні ідеї, отримує задоволення від
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пошуку і впровадження нового. Здатний дати заряд енергії колективу,
зрушити стереотипні підходи в сторону новаторства. Якщо не знаходить
підтримки або стикається з жорсткою критикою, то швидко опускає руки, як
будь-яка творча людина.
Як використовувати:

радьтеся з ним, коли поставлені перед підрозділом завдання
потребують оригінального вирішення (колектив готовий йти за інноваторами
і втілювати їх ідеї в життя);

емоційні сплески в поведінці “Інноватора” можуть вказати на певні
проблеми в колективі. Використовуйте цей сигнал, щоб вчасно вирішити
негаразди і нейтралізувати невдоволення серед підлеглих.
2. Координатор.
Діловий і організований, готовий планувати службову діяльність і
координувати процеси. Має чіткі, аргументовані відповіді на питання, тому в
колективі користується значним авторитетом. Деякі можуть навіть
побоюватися сухої, логічної натури координатора.
Як використовувати:

доручайте “Координатору” організаторську роботу – він буде
ефективно та з радістю її виконувати;

легалізуйте його вплив підвищенням по службі і зробіть своїм
помічником. Можете сміливо покласти на нього частину своїх
контролюючих обов’язків;

“Координатор” може стати вашим голосом або проповідником
ваших непопулярних рішень у підрозділі – використовуйте його авторитет
собі (військовій службі) на користь.
3. Сірий кардинал.
Служить непомітно, особливо себе не виявляє, але знає все про всіх:
хто з чим не може впоратися, у кого які проблеми (службові й особисті). При
цьому цю інформацію він збирає не для пліток в курилці, а для розумного
користування нею.
Як використовувати:

поважайте сірого кардинала і дайте йому це відчути. Тоді він не
буде грати проти вас;

залучайте його до дружнього спілкування, в процесі якого можете
дізнатися корисну інформацію, щоб бути в курсі внутрішніх процесів у
підрозділі;

будьте обережні: сірий кардинал схильний впливати на самого
командира, на його рішення. Тому навіть компетентні його поради
піддавайте аналізу;

враховуйте, що “Сірий кардинал” ніколи не візьме відповідальність
за прийняті вами на підставі наданої ним інформації рішення, навіть якщо він
впливав на процес їх прийняття.
4. Революціонер.
Бунтар і критикан, стоїть на чолі настроїв невдоволення в колективі.
Йому нічого не подобається. Висловлює, що не так, але не пропонує, як це
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виправити. Може послужити причиною виникнення конфліктів і утворення
ворогуючих малих груп всередині підрозділу.
Як використовувати:

запропонуйте “Революціонеру” вирішити проблему, а не просто
балакати. Швидше за все, це поставить його в глухий кут, а тим членам
колективу, які йдуть за ним, допоможе зрозуміти, що він є сильним і
впливовим лише на словах;

скеруйте його енергію на суспільну діяльність, ставте йому
додаткові завдання або переведіть на таку посаду, де його контакти з
товаришами по службі будуть мінімальними;

накладайте на нього значущі стягнення (перш за все, матеріальні),
попереджаючи про це, а потім – констатуючи, що накладено їх саме за
деструктивну діяльність;

якщо ці кроки не допоможуть, розпалювання невдоволення та
конфліктів у підрозділі триватиме, то доцільно звільнити його з військової
служби.
5. Веселун.
“Душа компанії”, створює комфортну, позитивну атмосферу. Колектив
йде за ним, тому що з ним не нудно. Під його легким і невимушеним
очільництвом товариші по службі готові виконувати навіть нудну роботу.
Як використовувати:

співпрацюйте з ним на рівних, адже в очах підлеглих він свій;

передавайте особовому складу деякі складні завдання через
“Веселуна”, можете призначати його керівником групи виконавців таких
завдань;

призначте його головним по роботі з молодим поповненням, тоді
воно швидше адаптується до умов військової служби;

доручайте йому планувати спільне дозвілля для товаришів по
службі, це – його коник.
6. Кризовий менеджер.
Це – ситуативний лідер. Він може ніяк не проявляти себе в щоденній
роботі, але у складних ситуаціях швидко орієнтується і приймає вірне
рішення.
Як використовувати:

дайте йому проявити себе в складній ситуації, призначивши
головним (старшим, відповідальним) у робочій групі;

за результатами оцініть його діяльність та подякуйте при інших
членах військового колективу (на шикуванні);

заохочення – це важливий чинник для “Кризового менеджера”. Але
пам’ятайте – заохочувати потрібно лише тоді, коли дійсно є за що.
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1.5. Якісні чинники психологічного впливу,
здійснення та можливі бар’єри на його шляху

принципи

його

На вибір того чи іншого методів і прийомів психологічного впливу,
процес проходження керівного стимулу від командира підрозділу до об’єкта,
на який він впливає (окремий військовослужбовець чи військовий колектив),
а також зворотній зв’язок між ними впливають такі чинники:
1. Особисті якості командира підрозділу:
• достатня розвиненість пізнавальної, емоційної та вольової сфери;
• вміння аналізувати ситуацію, визначати індивідуальні особливості
та психоемоційний стан партнера по спілкуванню, настрій колективу;
• знання і вміння вибирати необхідний методи, прийоми впливу та
грамотно їх застосовувати.
2. Специфіка об’єкта впливу:
2.1.Окремого військовослужбовця:
• особливості його мотивації;
• його емоційно-вольові якості;
• ситуативна наявність бажання слухати командира.
2.2.Військового колективу:
• показники його основних соціально-психологічних характеристик;
• наявний колективний настрій.
3. Особливості проходження керівних стимулів (впливових посилів)
від командира до об’єкта впливу – виникнення певних психологічних
бар’єрів (так званих “фільтрів”), що виникають в процесі психологічного
впливу. Від командира при цьому вимагається вміння вчасно розпізнавати їх
та впливати активно впливати на їх усунення.
Найбільш розповсюдженими серед психологічних бар’єрів є:
• мотиваційний – небажання чи незацікавленість у спілкуванні
внаслідок упередженості, страху небажаних наслідків, існування власних,
неспівпадаючих з командирськими інтересів;
• інтелектуальний – помилкове сприйняття, оцінка слухачами
певних особливостей особистості командира (темпераменту, характеру,
освіченості та ін.) та різна “мова спілкування”, розбіжності в розумінні одних
і тих самих обставин через різний рівень освіченості, обізнаності в питанні;
• емоційний – негативне ставлення до командира чи військової
служби в цілому, недовіра, агресивність, роздратованість, смуток через певні
події;
• вольовий – небажання чи неможливість подолання своїх
поведінкових установок, принципів, небажання підкорятись волі командира.
Лише після подолання зазначених бар’єрів психологічний
вплив стає принципово можливим, а вибір методу в подальшому
залежить від позиції об’єкту впилву.
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Слід зазначити, що існує ряд принципів, без врахування яких
командиром цілі його впливу в процесі взаємодії з підлеглими не можуть
бути досягнуті:
1. Необхідно
забезпечити
психічну
активність
об’єкту
(військовослужбовця чи колективу), на яку він спрямований, інтерес до тієї
інформації, яку озвучує командир. Вплив тільки в тому випадку буде
результативним, якщо він активно сприймається.
2. Вплив повинен здійснюватися з урахуванням конкретних
особливостей особистості підлеглого (колективу).
Насамперед, варто враховувати тип темпераменту об’єкта впливу,
оскільки особи з різним типом темпераменту по-різному можуть сприйняти
однаковий вплив. Методи і прийоми психологічного впливу лише тоді
будуть давати необхідний результат, коли в процесі їхнього застосування
постійно враховуються всі зміни особистості: не тільки сукупність психічних
властивостей і якостей взагалі, але й психічний стан особи на момент впливу.
3. Під час роботи з колективом перш за все варто враховувати його
настрій.
4. Для здійснення впливу необхідно враховувати основні особливості
сприйняття в процесі спілкування, впливи емоційних процесів на розумові
при реалізації впливу.
5. Позитивне сприйняття впливу об’єктом обов’язково повинне
стимулюватися (заохочуватися, схвалюватися) командиром.
6. Процес впливу, його елементи, зворотна реакція об’єкту впливу
повинні заздалегідь плануватися і прогнозуватися командиром.
7. Вплив у всіх випадках не повинен порушувати права
військовослужбовця чи колективу.
8. Зовнішні умови повинні допомагати досягненню цілей впливу.
Необхідно в усіх випадках намагатися використовувати ті умови, що здатні
забезпечити результативність застосування методів і прийомів психологічних
впливу, та уникати тих умов, що можуть перешкоджати впливу.
9. Вплив завжди повинний бути комбінованим, реалізовуватися з
урахуванням можливих змін.
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1.6. Сутність основних методів психологічного впливу
підпорядкований військовий колектив та окремих підлеглих

на

Наведені раніше методи психологічного впливу, а саме:
• переконання (аргументація);
• caмoпpoсування;
• навіювання;
• наслідування;
• прохання;
• примус;
• інформування;
• зараження;
• маніпуляція
можна поєднати у групи наступним чином:
1. Інтелектуально-пізнавальні
методи
впливу:
переконання,
інформування, прохання, примус.
Ці методи впливу діють на свідомість підлеглих, тобто, звернені до
критичного сприйняття ними оточуючої реальності. Критичність сприйняття
прямо пов’язана з попереднім вихованням, інформованістю, життєвим
досвідом, здатністю аналізувати явища навколишньої дійсності.
Вплив цими методами доцільно здійснювати, якщо:
• об’єкт дії (військовослужбовець чи військовий колектив) в змозі
сприйняти отриману інформацію (тобто, зрозуміти, усвідомити, а не просто
почути);
• об’єкт психологічно здатний погодитися з поданою йому думкою,
ще остаточно не визначився, вагається;
• об’єкт здатний зіставляти різні точки зору, аналізувати аргументи;
• логіка аргументації є близькою до особливостей мислення об’єкта;
• застосовуються слова, що є достатньо зрозумілими йому.
Зазначені умови суттєво обмежують можливість застосування
даних видів впливу.
2. Сугестивні методи впливу: навіювання, зараження, маніпуляція.
Ці види психологічної дії ґрунтуються на некритичному і часто
неусвідомленому сприйнятті інформації.
При сугестії (нав’язуванні) спочатку відбувається сприйняття об’єктом
інформації від командира, що містить готові висновки, а вже потім на цій
основі формуються мотиви й установки певної поведінки підлеглого або
колективу.
У цьому процесі інтелектуальна активність свідомості відсутня або
значно ослаблена, а сприйняття інформації, настроїв, відчуттів, шаблонів
поведінки базується на механізмах зараження і наслідування.
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Навіюваністю є властивість психіки, що виявляється в її піддатливості
психологічній дії. Вона пов’язана з віковими, статевими, індивідуальними
психічними особливостями військовослужбовців, з їх силою волі, життєвим
досвідом, а також з широтою кругозору, компетентністю і рядом інших
чинників. У міру накопичення життєвого досвіду, наукових і професійних
знань сприйнятливість людини до навіювання знижується, проте і в зрілому
віці люди в тій чи іншій мірі схильні до нього.
Навіюваність підлеглих підсилюють:
• психологічні особливості даного військового колективу або
конкретного військовослужбовця – звичка підкорятися, безвідповідальність,
боязкість, сором’язливість, соромливість, довірливість, підвищена
емоційність, вразливість, мрійливість, тривожність, слабкість логічного
мислення, схильність до наслідування, схильність до фантазування,
марновірність і релігійність;
• ситуативні чинники – тілесне розслаблення, сонливість, стомлення,
біль, сильне емоційне збудження, заклопотаність, відчуття безвихідності
положення, нудьга, симпатія до суб’єкта (командира), слабка воля, низька
критичність мислення, слабкі монотонні подразники;
• некомпетентність у питанні, що підіймається командиром;
• малий ступінь значущості даного питання для військовслужбовця
або військового колективу;
• складна або незнайома обстановка, яка поєднана з відсутністю у
конкретного військовослужбовця чи військового колективу досвіду дій у
даних умовах;
• дефіцит часу для ухвалення рішення;
• несподіванка навіювання;
• деякі захворювання (або певні стани) військовослужбовця: фізичне
виснаження, нервово-психічна астенія (підвищена стомлюваність, нестійкість
настрою, порушення сну), наркоманія, алкоголізм, імпотенція.
Цим видам впливу властиві наступні характеристики:
• цілеспрямованість і плановість. Вселяюча дія (дія командира, що
наче вселяє в підлеглого рішення командира) здійснюється на основі
конкретних цілей і завдань, відповідних умов, в яких вона проводиться.
Зазвичай сугестія має на меті тільки спонукати військовослужбовця на
окремі дії. Це співвідноситься з умовами діяльності Збройних Сил, де досить
часто важливою є тільки якась конкретна, нескладна дія, яка вимагає від
військовослужбовця вольових зусиль;
• конкретність. Сугестивна дія є ефективною відносно певних
військовослужбовців, з обов’язковим урахуванням їх найважливіших
соціально-психологічних особливостей. Знання особливостей об’єкта
навіювання полегшує цей процес;
• некритичне сприйняття інформації підлеглим. Вселяючу дію дає
змогу здійснити лише низький рівень критичності і свідомості підлеглого.
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При цьому не потрібно ані системи логічних доказів, ані активної розумової
діяльності підлеглого;
• визначеність поведінки, що ініціюється. Кінцевою метою
навіювання є провокація певних реакцій, певних вчинків підлеглого.
Ефективність сугестивних дій зазвичай залежить від:
а) здібностей командира до навіювання, пов’язаних з такими його
якостями як: інтелект і винахідливість; воля і упевненість в собі; кругозір і
компетентність; доброзичливість до підлеглого; власна переконаність в тому,
що вселяється (у завданні, сенсі наказу);
б) змісту навіювання, що залежить від характеру основної інформації,
місця її подання в розмові. Якщо інформація, що вселяється, розташована на
її початку, то сприйнятливість підлеглого до навіювання умовно можна
оцінити в 50%, в середині – в 30%, в кінці – в 70%;
в) ступеня того, наскільки військовослужбовець є підданим впливу
саме цього командира, що визначається відношенням до нього. Підлеглий
завжди вивчає командира, причому в наступній послідовності:
• спочатку відбувається оцінка таких якостей командира, як інтелект,
компетентність, винахідливість, воля, доброзичливість, на основі чого
встановлюється міра “довіри-недовіри” до нього;
• потім підлеглий наче з’ясовує для себе, чи має командир
психологічну перевагу над ним (при загальному позитивному відношенні до
командира підлеглий може приписувати йому навіть такі психологічні якості,
якими той насправді не володіє, а при загальному негативному ставленні
“позбавляє” командира навіть тих якостей, які йому дійсно властиві).
3. Емоційно-мотиваційні
методи
впливу:
самопросування,
наслідування.
Сутність цих методів психологічного впливу полягає у використанні
бажання особи (військовослужбовця) отримувати позитивні емоції та
уникати негативних.
Чинниками, що використовуються при цьому, є: фізична
привабливість, позитивні якості та вдача ініціатора, спільна діяльність,
знаходження поруч, позитивні невербальні прояви, тривалість знайомства і
частота контактів.
1.6.1. Переконання
Переконання – метод свідомого та організованого впливу на психіку
об’єкта через звернення до його критичного судження. Грунтується воно на
свідомому ставленні військовослужбовця (або військового колективу), якого
переконує командир, до інформації, на її аналізі й оцінці ним.
Як метод психологічного впливу переконання спрямоване на зняття
своєрідних фільтрів, перепон на шляху інформації до свідомості і почуттів
людини. Здійснюється воно в словесній формі та ґрунтується на логіці, а
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вплив на відчуття та емоції мають тут другорядне значення. Активними є
обидві сторони, тобто процес переконання являє собою явну або приховану
дискусію, метою якої є досягнення єдності поглядів.
Ефективність переконання залежить від багатьох чинників, особливо
від майстерності того, хто переконує (командира). Найсприятливішими
умовами для переконання є дискусія або обговорення, оскільки сформована
під час їх перебігу думка набагато глибша, ніж та, що виникає при
пасивному, мовчазному сприйманні інформації слухачем.
З огляду на ставлення військовослужбовця (підрозділу) до інформації,
що
подається
командиром,
розрізняють
прямий
і
непрямий
(опосередкований) спосіб переконання.
Більш стійким є прямий спосіб переконання. Ефективнішим є його
вплив на установки і поведінку індивіда. Передумовою прямого способу
переконання є зацікавленість об’єкта в інформації, зосередженість його уваги
на логічних, правдивих, очевидних аргументах командира.
За непрямого способу переконання об’єкт стає підвладним випадковим
чинникам, наприклад, привабливості командира.
Найбільш ефективними під час переконання є звернення (словесні
прийоми) типу: “Мені б хотілося обговорити з вами питання …, моє бачення
є таким …, я вважаю так, але хочу почути й вашу думку…”.
Якщо обговорюються декілька варіантів виконання завдання
(вирішення проблеми у ході виховної роботи), то найбільш ефективний із
них слід пропонувати останнім.
Для досягнення максимальної ефективності командиру під
час переконання слід дотримуватися наступних правил:
1. Вірити в істинність того, у чому переконуєш інших,
інакше фальш легко вловлюється співрозмовником за
невербальними ознаками (інтонація голосу, виразу обличчя, жестикуляція).
2. Повно розкрити усі сторони питання, що обговорюється.
3. Врахувати індивідуальні особливості тих, кого він переконує: їх вік,
стать, рівень інтелектувального розвитку тощо.
4. Бути максимально логічним та доказовим; переконає лише той, хто
має “залізну” логіку.
5. Використовувати як загальні положення, так і конкретні (краще –
добре знайомі) факти та приклади.
6. Бути емоційним та таким, що пробуджує у слухачів
співпереживання.
Також для посилення ефекту переконання під час бесіди можна
рекомендувати такі поради від шанованого в усьому світі психолога
Д. Карнегі:
• починайте з похвали та щирого визнання позитивних якостей
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співрозмовника;
• проявіть зацікавленість співрозмовником, підстройте свою думку
під його бажання, звички та переконання, після чого подайте її як піклування
про його інтереси;
• усміхайтесь співрозмовнику, при цьому вкладайте в усмішку
щирість;
• пам’ятайте, що для людини звучання її імені – це найсолодше та
найважливіше слово в усій людській мові (звертайтесь до всіх і до кожного
окремо);
• будьте гарним слухачем, заохочуйте інших розповідати про себе;
• в дискусії мовчки до кінця вислуховуйте співрозмовника та зі
спокійним (а краще – доброзичливим) виглядом висувайте контраргументи;
• ведіть розмову також і в колі інтересів вашого співрозмовника;
• дайте співрозмовнику відчути її значущість та робіть це щиро;
• виявляйте повагу до інших, до їх думок. Ніколи прямо не кажіть
людині, що вона неправа;
• якщо ви неправі, визнайте це одразу та щиро;
• на початку бесіди акцентуйте свою увагу не на тих питаннях, за
якими у вас розбіжності зі співрозмовником, а на тих, де ви маєте однакові
точки зору (накопичуйте запас згоди);
• досягніть того, щоб із самого початку співрозмовник декілька разів
відповів “Так”, погоджуючись з вами;
• намагайтеся, щоб ваш співрозмовник говорив більше, ніж ви;
• нехай ваш співрозмовник робить висновки сам, а ви лише
спрямовуйте хід його думки в необхідне русло. Хай він відчуває, що ідея
належить йому;
• чесно намагайтесь стати на точку зору іншого;
• звертайтеся до шляхетних прагнень співрозмовника;
• якщо звертаєте увагу людей на їх помилки, намагайтеся робити це в
непрямій формі;
• дайте співрозмовнику можливість зберегти свою гідність у розмові.
Процес починається зі сприйняття і оцінки джерела інформації
об’єктом впливу (слухачем):
1. Слухач порівнює отриману від командира інформацію з наявною у
нього. В результаті у нього створюється уявлення про те, як командир її
підносить, звідки він черпає; якщо людині здається, що командир говорить
неправду, приховує факти, допускає помилки, то довіра до нього різко падає.
2. Створюється загальне уявлення про авторитетність командира, але
якщо той припускається логічних помилок, то це буде помічене, ні офіційний
статус, ні авторитет йому не допоможуть.
3. Порівнюються установки командира і слухача: якщо відмінності між
ними значні, то переконання може бути неефективним.
У цьому випадку найкращою стратегією переконання є
наступна: спочатку командир повідомляє про елементи схожості
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з поглядами тих, що переконує (“Я знаю, що ви вважаєте ось так і так… я й
сам погоджуюсь з чимось із цього …”) – так встановлюється краща
атмосфера взаємного розуміння і створюється передумова для переконання.
Може бути застосована й інша стратегія, коли командир спочатку
повідомляє про істотне розходження в установках, але тоді він у подальшому
повинен впевнено і доказово спростувати чужі погляди (це зробити нелегко).
Переконуючий вплив досягається за допомогою аргументації.
Аргументація – це логічне пояснення, висловлення й обговорення доводів на
користь пропонованого рішення або позиції з метою формування або зміни
відношення іншої людини до даного рішення або позиції.
Загальні правила аргументації:
1. Увічливість і коректність. При будь-яких висловленнях слухачів
командир повинен зберігати ввічливість. Вислови, що принижують гідність
слухачів, є неприпустимими. Слід уникати також іронії й сарказму,
наприклад: “а я думав, що ви розумніші…” – такі вислови порушують
емоційний комфорт і знижують ефективність впливу.
2. Простота. Усі висловлення повинні бути простими, зрозумілими
для слухачів, не містити занадто розумних висловів. Неприпустимим є,
наприклад, таке: “Давайте проаналізуємо проблему, враховуючи етіологію
становища та семантику ваших висловлювань...".
3. Загальна мова. У процесі аргументації потрібно використовувати
зрозумілу для обох співрозмовників мову. У деяких випадках навіть
допускається говорити з об’єктом впливу його мовою, навіть якщо вона є
занадто простою і містить елементи ненормативної лексики.
4. Стислість. Не варто змушувати слухачів слухати свої довгі виступи.
Стислість – один із критеріїв поваги до співрозмовника.
5. Наочність. При аргументуванні на користь своєї пропозиції
командир може за необхідністю підкріплювати свої вислови наочно:
прикладами, предметами, образними порівняннями.
6. Запобігання надмірної переконливості. Надмірна переконливість
кидає виклик почуттю власної значущості слухачів, їх інтелекту й викликає в
них підсвідому реакцію опору. Прямі вказівки на помилки в судженнях, а
також надмірна кількість аргументів командира можуть стати підозрілими.
Переконувати необхідно за принципом: “Краще менше, але краще”.
В процесі переконання можна доречно використовувати ряд
“акцентуючих” прийомів-аргументів:
• апеляція до традицій – посилання на традицію, яка існує в
підрозділі, знайому й об’єкту переконання. Наприклад: “Як вам відомо, у нас
в підрозділі існує традиція – після завершення навчань...”;
• апеляція до більшості, яка базується на ствердженні чогось на
основі думки більшості: “А ось інші військовослужбовці (у інших
підрозділах) вважають...”;
• апеляція до авторитетної особи – наприклад, “на думку командира
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бригади...”;
• апеляція до особи, яку переконують – демонструє повагу до
співрозмовника та схиляє його до певної думки: “Ви ж досить добре
розбираєтесь у цьому питанні, тому розумієте, що...”;
• апеляція до свого авторитету – менш ефективна, але іноді має
гарний ефект: “У мене вже є значний досвід вирішення подібних питань,
тому я пропоную...”.
Слід пам’ятати:
1. Найменша
неточність,
логічна
невідповідність
аргументів знизять ефект переконання.
2. Якщо слухач не готовий до того, щоб його
переконували (відкидає саму можливість цього), то не допоможуть ані логіка,
ані особиста привабливість командира, ані його аргументи.
3. Ефект переконання фактично унеможливлюється зверхнім або
поблажливим ставленням командира до слухачів.
1.6.2. Самопросування
Самопросування – це відкритий прояв, демонстрація свідоцтв власної
компетентності та кваліфікації, який полягає у такому:
• демонстрація своїх професійних знань, вмінь та навичок;
• пред’явлення (за нагоди) дипломів, нагород тощо;
• розкриття своїх цілей;
• формулювання своїх умов.
Самопросування є конструктивним методом психологічного впливу на
особовий склад, тому що командир відкрито заявляє про свою
компетентність та завжди готові підтвердити її.
Результатом самопросування командира може стати наслідування його
підлеглими – процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і
відтворення однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої
людини, копіювання рис її характеру та стилю життя (див. п.1.6.4
“Наслідування”).
1.6.3. Навіювання
Навіювання, або сугестія – процес впливу на психічну сферу людини,
пов'язаний з істотним зниженням її критичного сприйняття інформації, що
надходить, відсутністю прагнення перевірити її достовірність, довірою до
того, хто навіює.
При навіюванні активною є одна із сторін, інша – повинна якомога
менш критично сприймати те, що говориться. Навіювання діє на свідомість і
підсвідомість.
Навіювання спрямоване не до логіки слухача, його здатності мислити,
аналізувати, оцінювати, а до його готовності сприйняти розпорядження,
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наказ, пораду і відповідно до них діяти. При цьому велике значення мають
індивідуальні особливості людини, на котру спрямований вплив: здатність
критично мислити, самостійно приймати рішення, твердість переконань,
стать, вік, емоційний стан тощо.
Навіювання є бездоказовим та не аргументованим, тому велике
значення тут мають якості особи, що його здійснює. Основою ефективності
навіювання є довіра до того, хто навіює.
Неабияким чинником, що зумовлює ефективність навіювання
командиром, є його авторитет, уміння і навички, статус, вольові якості,
впевнена поведінка, категоричний тон, виразна інтонація. Також
ефективність навіювання значно залежить від рівня інтелектуального та
емоційно-вольового розвитку командира.
Навіювання здійснюється в категоричній словесній формі.
При цьому велике значення має дефіцит часу та психічний стан того,
хто є об’єктом впливу: якщо особа збуджена та терміново шукає вихід з
важкого становища, вона у цю мить легко піддається навіюванню та готова
хапатися за першу-ліпшу пораду.
З огляду на механізм реалізації розрізняють пряме і непряме, навмисне
і ненавмисне навіювання.
Пряме навіювання полягає у відкритому заклику до певної дії, який
командир передає як наказ, вказівку, розпорядження, заборону. При
непрямому навіюванні командир приховує справжній зміст інформації.
Розраховане воно на некритичне сприймання повідомлення, для чого
використовують не наказові, а оповідні форми (розповідь).
Навмисне навіювання є цілеспрямованим, свідомо організованим
психологічним впливом (командир знає мету, об'єкт впливу, відповідно
добираючи його прийоми). Ненавмисне навіювання не переслідує спеціальної
мети і відповідної організації.
Пряме навіювання може бути імперативним і мотивованим.
Імперативне навіювання (сугестивні команди й накази) здійснюється:
• наказовим, емоційно-насиченим тоном, що не допускає сумнівів;
• у вигляді коротких, зрозумілих фраз із повторенням ключових слів і
висловів, які підкріплюються й підсилюються невербальними сигналами
(упевненим поглядом, мімікою, жестами, позою тощо).
Імперативне навіювання є стресовим видом впливу на людину. Іноді
імперативне навіювання називають “батьківським” методом навіювання.
Мотивоване навіювання включається в розмову у вигляді елементів
роз’яснення й переконання. При цьому наставляння, що впливають на емоції,
установки й мотиви поведінки слухача, проговорюються:
• спокійним тоном у вигляді м’яких, заспокійливих фраз;
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• зазвичай – декілька разів.
Іноді мотивоване навіювання називають “материнським” методом
навіювання.
Особливості різних форм мотивованого навіювання
1. “Позитивні навіювання”.
Ці навіювання найбільш популярні, прості й безвідмовні. Вони
будуються таким чином, щоб допомогти усвідомити слухачу, що він може
досягти бажаних станів, переживань, відносин. Конкретне позитивне
навіювання конструюється таким чином, щоб стимулювати певні бажані або
необхідні реакції:
• “Ви можете згадати ту мить, коли пишалися собою”;
• “Ви в змозі знайти в собі сили, про існування яких навіть не
підозрювали”.
2. “Негативні навіювання”.
За допомогою даних навіювань можна актуалізувати бажану реакцію
слухача, рекомендуючи йому не вчиняти так, як насправді очікується. Якщо
застосовувати негативні навіювання з урахуванням обставин розмови,
характеру слухача, вони можуть виявитися винятково корисними, наприклад
(прийоми):
• “Ви не повинні тепер думати із симпатією про тих, хто
дотримується військової дисципліни”;
• “Спробуйте не думати про те, хто з ваших товаришів засуджує вас
за ваш вчинок”.
3. “Конкретні навіювання”.
Дані навіювання містять детальні описи почуттів, спогадів, думок або
фантазій, які є значущими для слухача, а тому й застосовуються в процесі
навіювання. При цьому приведення численних деталей, що стосуються
кожного елемента досвіду, який навіюється, може викликати бажаний
сугестивний ефект більш повно, тривало й надійно:
• “Подумайте на хвилинку про відпустку додому, згадайте, як ви
їдете до батьків… люблячі очі матері, мужнє рукостискання батька…”;
• “Чи пам’ятаєте ви, як приємно на шикуванні почути схвальні слова
від комбрига на свою адресу, коли товариші дивляться на вас із повагою та
заздрістю, а офіцери схвально кивають?”
Однак кожне конкретне навіювання може стати в той же час і
джерелом потенційної невдачі. Таке можливо тому, що велика кількість
деталей, які наводить той, хто навіює (командир), збільшують імовірність
переживань слухача, а вони можуть йти врозріз зі змістом навіювань.
4. “Загальні навіювання”.
На відміну від конкретних навіювань, у загальних навіюваннях відсутні
деталі, що дає слухачу можливість вільно вибирати з пам’яті картини свого
досвіду, які у нього асоціюються з абстрактним змістом навіювання.
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У межах процесу це дає слухачу шанс використовувати власний досвід
та інформацію для деталізації й реалізації змісту навіювання, тобто,
неусвідомлено допомагати командиру у навіюванні. Таким чином,
навіювання, яке може здатися занадто узагальненим, щоб бути успішним,
насправді стає стимулом для осмисленого індивідуалізованого переживання.
При цьому командир, застосовуючи вислови “конкретний”, “певний”,
“специфічний”, “особливий”, “окремий”, наче підштовхує слухача до
концентрації на одному зі своїх реальних переживань, які мали місце в
минулому (прийоми):
• “Ви в змозі згадати деяке конкретне переживання свого дитинства,
до якого ви так давно не зверталися”;
• “Чи пам’ятаєте ви той особливий момент, коли були дійсно
задоволені собою?”
Жодне із зазначених вище загальних навіювань спеціально не уточнює,
який саме спогад мається на увазі. Тому слухач вимушений сам обирати й
пригадувати конкретні елементи індивідуального досвіду. Здійснений
особисто слухачем вибір свого конкретного переживання, спогаду допомагає
йому краще сприйняти той посил, який додає до цього спогаду командир.

•

Переваги прямих навіювань:
• мають безпосередній зв’язок із проблемами слухача;
• ясно визначають і постійно нагадують про мету, до якої
йде слухач;
безпосередньо й активно впливають на слухача.

Недоліки прямих навіювань:
• доводиться покладатися на те, щоб слухач свідомо піддався впливу
командира;
• менше використовуються резерви підсвідомості слухача;
• безпосереднє згадування проблеми слухача, потенційно небезпечної
для нього через можливі негативні наслідки, може викликати опір прямому
навіюванню.
Особливості деяких форм непрямого навіювання
1. “Складне навіювання”.
Воно являє собою складносурядне або складнопідрядне речення.
Найчастіше перша частина речення є “приєднанням”, тобто описує
психічний стан або ситуацію слухача в даний момент часу, а друга частина –
“веденням”, тобто описує ефект, який командир хоче викликати в слухача
(командир неначе “веде” слухача до сприйняття потрібної думки):
• “Чим уважніше ви слухаєте мій голос, тим глибше ви можете
поринути в спогади свого дитинства”;
• “В міру того, як ваш подих стає рівнішим, ви можете розслабитися
ще більше”;
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• “Коли ви спокійно почнете аналізувати те, що я сказав, то досить
швидко зрозумієте вірність почутого”.
2. “Послідовність прийняття”.
Даний вид навіювання схожий з попереднім, але складається з більшої
кількості фраз “приєднання” і дозволяє досягти таким чином більшої згоди
слухача.
Мова йде про послідовне прийняття якихось ідей. Слухач, слідкуючи за
логікою мовлення командира, подумки погоджується з кожним наступним
постулатом, оскільки перед цим уже погодилася з попереднім. Найвідомішим
прикладом є “правило чотирьох так”: коли слухач чотири рази відповів “так”
на питання, прохання, заяви командира (погодився), то в п’ятий раз він,
найімовірніше, скаже “так” (погодиться) автоматично. Приклади:
• “Ми з вами зустрілися сьогодні ранком, а вже вечір. І ми
продуктивно провели цей день: ми разом якісно прибрали нашу територію,
успішно провели стрільби, дізналися багато нового на заняттях з психологом.
За цю успішність діяльності наш підрозділ і поважають у частині!
(твердження приєднання). Тому давайте і завтра продовжимо у тому ж дусі!
(твердження ведення)”;
• “Ми з вами в цій кімнаті. І ви чуєте мій голос, відчуваєте крісло, у
якому сидите, бачите секундну стрілку на годиннику (твердження
приєднання), і ваші очі можуть захотіти заплющитися (твердження
ведення)”.
3. “Припущення”.
Під припущенням розуміється явище, що обов’язково трапиться.
Речення зазвичай будується як складне й конструюється так, щоб наголос
падав на одну частину, а ненаголошена частина, яка і є припущенням,
сприймається як така, що обов’язково трапиться. До здійснення цього
командир неначе підштовхує слухача:
1) “Ви зможете проаналізувати свій недостойний вчинок, коли сядете в
це крісло” (передбачається, що слухач обов’язково аналізуватиме свій
вчинок);
2) “Коли підете разом з іншими до їдальні, то не забудьте вибачитись
перед поваром” (передбачається, що військовослужбовець обов’язково піде
до їдальні).
4. “Трюїзм”.
Це мовна констатація певних фактів, подій, явищ, які неможливо
заперечити. Такими можуть бути як факти, що випливають із життєвих
спостережень, так і факти, що відомі всім. Трюїзми застосовують для
одержання ефекту “ведення” слухача, що виникає після сприйняття ним
трюїзму, та подальшого нав’язування потрбіної думки. Приклади:
• “Кожна людина виняткова, ми всі це знаємо (трюїзм), і тому ви
можете зрозуміти невірність даного вчинку навіть тоді, коли вашим
товаришам це не вдалося (ведення)”;
• “Все тече, все змінюється (трюїзм), і ви теж здатні до змін
(ведення)”.
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5. “Подвійна зв’язка, або вибір без вибору”.
Цей вид навіювання близький до припущення й дає ілюзорну
можливість вибору там, де його насправді немає. Таке навіювання
приймається слухачем легко, оскільки існує видимість вільного ухвалення
рішення. Приклад:
• “Ви волієте відповідати на мої питання стоячи, чи коли сядете на
стілець?” (слухач у будь-якому разі має відповідати на питання).
6. “Навіювання, які пов’язані з часом”.
Їх можна розглядати як варіант подвійної зв’язки. Такі навіювання
створюють ілюзію, що зміни відбудуться тоді, коли слухачу буде зручно.
Йому пропонується вибрати час, коли він може виконати запропоновану дію.
Оскільки командир не висуває твердої вимоги виконувати навіюване саме
зараз, то слухач легше погоджується з запропонованим в ньому змістом.
Приклади:
• “У кожної людини зміни відбуваються з різною швидкістю: комусь
досить дня, щоб змінитися, комусь двох, а комусь потрібен тиждень”;
• “Ви можете почати виконувати завдання прямо зараз, або після
перекуру”
7. “Мобілізуючі навіювання”.
Для мобілізуючих навіювань використовується особливий порядок
побудови фрази, яка вимовляється за один видих. При цьому цілісне речення
в ході навіювання може бути розбите на кілька фраз, кожна з яких
вимовляється окремо, на черговому видиху.
Наприкінці фрази ставиться дієслово або віддієслівна частина мови,
наприклад дієприкметник, що носить мобілізуючий характер, який
підсилюється мовним наголосом. Подібна побудова фрази стимулює
підсвідомість слухача, підштовхуючи його до дії. Приклад:
• “Ви вже можете починати РУХАТИСЯ (мовний наголос)... до мети,
яку ЧІТКО УСВІДОМЛЮЄТЕ (мовний наголос)..., і коли ви будете готові
ЗМІНЮВАТИСЯ (мовний наголос)..., ви зможете це ЗРОБИТИ! (мовний
наголос)”.
8. “Відкриті навіювання”.
Командир дає слухачу декілька ідей на вибір, перераховуючи можливі
варіанти вирішення його проблеми. Приклади:
1) “І для того, щоб навчитися вирішувати складні проблеми в
міжособистісних відносинах, ви можете читати книги, дивитися навчальні
відеофільми, прийти на семінар, а можете зробити щось ще, що дозволить
вам досягти цієї мети”.
2) “І для вирішення своєї проблеми ви можете згадати що-небудь
важливе: те, що трапилося дуже давно, або недавно, або щось середнє”.
9. “Метафора”.
Метафора – словесний засіб, який полягає у перенесенні ознак одного
предмета чи явища на інший на основі їхньої схожості. Є непрямим методом
досягнення багатьох сугестивних цілей.
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Метафора вважається одним із самих потужних і в той же час м’яких
засобів, які застосовуються для надання слухачеві важливої інформації та
спонукання його до здійснення потрібного командиру висновку.
У метафори є кілька властивостей, які роблять її дуже ефективною
формою навіювання:
а) подібність змісту метафори проблемі слухача (тому її так і треба
підбирати);
б) образність метафори, що дозволяє їй знайти шлях у сферу
несвідомого слухача, де перебувають як його проблеми, так і ресурси для
їхнього вирішення;
в) багатозначність метафори, що дозволяє слухачу знайти в ній саме
той зміст, що потрібний йому для вирішення власної проблеми.
Приклади:
• Ваша поведінка нагадує зараз приклад того хлопчика, який
постійно кричав “Вовки, вовки!..” тоді, коли вовків насправді не було”;
• “Ситуація у підрозділі схожа на відому басню, де лебідь, рак та
щука намагалися тягти воза, але тягли його у різні сторони”.
Як правило, використовуються негативні метафори, тобто такі, що
містять образ негативного розвитку подій. Це робиться для того, щоб слухач
підсвідомо переконав себе в тому, що його ситуація за відсутності
позитивних змін розвиватиметься так само негативно, та зробив з цього
потрібні командиру висновки (прислухатися до конструктивного посилу
командира).
10. “Контекстуальне навіювання”.
Контекстуальне навіювання реалізується тим, що на тлі розміреного,
спокійного, монотонного мовлення якесь слово або фраза виділяється
інтонацією голосу, паузами, гучністю або якимись іншими мовними
характеристиками. При цьому свідомість слухача розуміє, що логіка речення
не порушена, і тому не втручається, а несвідоме активізується, сприймаючи
спеціально виділену в мовленні інформацію. Приклади:
• “Отже, як витікає зі сказаного мною, поставлене завдання
НЕОБХІДНО (промовляється голосно, підкреслено) виконати”;
• “Маю відзначити, що повторення подібних випадків у підрозділі у
подальшому є… (виділення паузою) неприпустимим, такого у жодному
разі… (виділення паузою) більше не має трапитись!”
11. “Афектаційна сугестія”.
Афектаційна сугестія заснована на підвищеній навіюваності осіб, що
перебувають у стані афекту (сильного емоційного потрясіння). При цьому
“порада” командира, надана слухачу в стані афекту, набуває особливої сили
та ваги, тому що під впливом афекту пильність слухача приспана.
Наприклад, командир у розмові зі схвильованим підлеглим намагається
заспокоїти останнього, завойовуючи його увагу, а потім після невеликої
паузи надає імперативну (пряму, наказову) або кооперативну (дружню)
“пораду”.
12. “Навіювання через комплімент”.
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Цей спосіб заснований на чутливості деяких людей до схвалення,
компліментів. При цьому тонка похвала, компліменти дозволяють командиру
побічно навіювати слухачу заздалегідь заплановані ним вчинки, точки зору.
Наприклад, командир починає розхвалювати підлеглого, робити йому
компліменти, одночасно поплескуючи його по плечу, потискуючи руку.
Після цього командиром здійснюється навіювання певної позиції, яка вже
некритично сприймаються слухачем – адже це каже людина, яка ним щиро
захоплюється.
13. “Право вибору”.
Являє собою маскування дійсних намірів командира створенням ілюзії
свободи вибору у підлеглого. При цьому в кінці речення проголошується те,
до чого підштовхують підлеглого. Приклад:
• “Ви можете виконати це самостійно або взяти у помічники А., але я
знаю, що самі ви зробите це краще”.
14. “Запитання-ярлики”
Питання наприкінці фрази “Чи не правда?”, “Чи не так?” роблять мову
командира більш переконливою, за суттю м’якою і делікатною формою
прикривають ствердження, що не припускають заперечень. Вони здійснюють
на свідомість такий вплив, що остання знижує пильність критичного
сприйняття. Для того, щоб ефект був сильнішим, спочатку варто вживати
питання-ярлики разом із трюїзмами (ствердженнями, з якими неможливо не
погодитись, форма навіювання № 4 у цьому списку). Поступово, коли
командир переходить до пропозицій, що спочатку могли б викликати опір,
співрозмовник погодиться із ними за інерцією.
Переваги непрямих навіювань:
• дозволяють командиру краще використовувати
несвідомі резерви психіки слухачів;
• активують у слухачів ресурсні (помічні) спогади,
відчуття й асоціації, що може мати терапевтичне й педагогічне значення;
• дозволяють задіювати різні рівні функціонування психіки слухача,
що розширює діапазон можливостей командира у здійсненні психологічного
впливу;
• існує значний проміжок часу між навіюванням й відповідними
реакціями слухача, що знижує вірогідність вмикання ним захисних бар’єрів
(“фільтрів”).
Недоліки непрямих навіювань:
• у слухача може виникнути відчуття того, що командир не в змозі
або не бажає займатися його проблемою;
• слухач може відчути, що ним цілеспрямовано маніпулюють або
навіть обманюють.
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1.6.4. Наслідування
Наслідування є найпоширенішою формою поведінки людини в
міжособистісній взаємодії. Це – механізм свідомого або несвідомого
відтворення досвіду дій і вчинків іншої людини (суб’єкта психологічного
впливу), зокрема його рухів, манер, дій, поведінки і т.д.
Являє собою процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення
і відтворення однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої
людини, копіювання рис її характеру та стилю життя. У дорослої людини
наслідування є побічним способом освоєння навколишнього світу, його
психологічні механізми складніші, ніж у дитини і підлітка, так як спрацьовує
критичність особистості. Наслідування в дорослому віці є елементом
навчання певним видам професійної діяльності (спорт, мистецтво).
Умови наслідування:
• наявність позитивного емоційного ставлення, захоплення або
поваги військовослужбовця, військового колективу до людини-об’єкта
наслідування (у нашому випадку – командира підрозділу);
• менша досвідченість людини (підлеглого) порівняно з об’єктом
наслідування (командиром);
• ясність, виразність, привабливість об’єкта наслідування;
• доступність об’єкта наслідування, хоча б часткова (можливість
бачити його дії, спілкуватися з ним);
• свідома спрямованість бажань і волі підлеглого на об’єкт
наслідування (хочеться бути таким же).
Слід відзначити, що наслідування здйснюється без
прямого впливу командира на підлеглих, як наслідок інших дій
командира. Настанню такого результату потрібно активно
сприяти, допомогти у цьому може психологічний вплив
“Самопросування” (див. п.1.6.2).
1.6.5. Прохання
Цей метод психологічного впливу слід використовувати обережно й не
часто, адже командир в очах підлеглих – це перш за все керівник,
розпорядник, тобто людина, яка володіє достатньою формальною силою, щоб
не просити, а вимагати. Саме тому у деяких випадках прохання виявляється
досить успішним, символізуючи собою високий рівень довіри командира до
підлеглих.
Прохання як метод базується на створенні у підлеглих відчуття
“поступки” командиру, за що від нього у відповідь очікується розуміння
інтересів підлеглих та приязність до них (про це командиру варто
пам’ятати!). Необхідною умовою при цьому є особлива довіра у відносинах
між командиром і підлеглим(и). Без довіри до командира його прохання
буде, швидш за все, проігнороване.
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Прохання доцільно використовувати у випадках, коли дії, до яких
закликає командир, є для підлеглих не дуже прийнятними, а інші методи
психологічного впливу виявляються малоефективними.
1.6.6. Примус
Не завжди можна досягти успіху, впливаючи на людину переконанням.
Іноді доводиться використовувати й примушення. Важливо, щоб об'єкт
впливу усвідомив неминучість прийнятих до нього примусових заходів. Це
досягається у тому випадку, коли примушенню передує переконання.
Переважно під примусом розуміють певний психологічний тиск на
людину, зумовлений особистими чи груповими (суспільними) інтересами.
Інакше кажучи, психологічний примус як метод психологічного впливу, що
дуже розповсюджений в армії – це примушення підлеглого до виконання
певних дій, вимога виконувати розпорядження командира за допомогою
погроз (відкритих або прихованих).
Для його реалізації вдаються до різних засобів:
1. Оголошення жорстко визначених термінів або способів виконання
завдання без будь-яких пояснень або обґрунтувань:
• “Ви повинні тричі перевірити свої розрахунки, це моє золоте
правило”;
• “Розвідку проведете за ось цим маршрутом, і крапка”;
• “Танк має бути відремонтовано до ранку, інакше ремонтуватимете
ще два”.
2. Накладення заборон і обмежень, що не підлягають обговоренню:
• “Першим під час зустручі з підрозділом починаю говорити я”;
• “Ви не маєте права задавати мені питання, поки я вам цього не
дозволю”.
3. Залякування можливими наслідками:
• “Ті, хто збирається мені зараз заперечити, потім довго будуть про
це шкодувати”;
• “Ті, хто не братиме участі в спортивних змаганнях, підуть у
відпустку взимку”.
4. Погроза покаранням, в найбільш грубих формах – фізичною
розправою:
• “Ті, хто вирішать не виконувати це моє розпорядження, премію не
отримають!”;
• "Ви або виконаєте мій наказ, або з нарядів не вилазитимете!”;
• “Що є неясним у моєму наказі?! Може, комусь прочистити мізки
кулаком?!”
Важливими для розуміння командира перед застосуванням
цього виду психологічного впливу є такі моменти:
а) такий вплив, навіть без фізичного контакту, є дуже
болісним для підлеглого. У людини відчуття безнадійності
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власних спроб подолати чужий вплив або відсторонитися від нього
психологічно виправданим чином викликає значні емоційні страждання. Тож
пам’ятайте – таким чином ви примушуєте підлеглого страждати;
б) люди не хотять страждати. Тому у підлеглих очікувано може
виникнути опір вашому примусу.
Основні прийоми примусу:
• заборона поводитися так чи інакше, говорити або не говорити щонебудь;
• категорична вимога: діє тільки у випадку авторитету джерела
повідомлення;
• попередження, коли довіра переходить у домінування й стимулює
виникнення стану тривоги;
• погроза, заснована на страху.
Заборона здійснює гальмівний вплив на особистість. Вона виступає у
двох видах: а) заборона імпульсивних дій; б) заборона недозволеної
поведінки. Застосування заборони в багатьох випадках не впливає на
взаємини підлеглого з командиром.
Категорична вимога полягає в силі наказу й може бути ефективним
прийомом тільки в тому випадку, коли командир має великий авторитет в
очах підлеглого. В інших випадках цей прийом може виявитися шкідливим.
У багатьох випадках вимога ідентична забороні, однак вона є більш
ефективною в плані досягнення цілі, ніж заборона.
Попередження, як правило, знаменує початок нового етапу у стосунках
командира з підлеглим. Якщо до попередження ці взаємини
характеризуються довірою, то з його застосуванням вони переводяться в
домінування з боку командира.
Зміст попередження полягає в тому, що командир викликає у об’єкта
впливу (підлеглого чи підпорядкованого військового колективу) тривогу, і,
на її основі – бажання об’єкта запобігти негативним для нього наслідкам.
У попередженні, крім змісту, велике значення має інтонація. Вона
повинна бути значущою, з елементом погрози. Усе це тисне на об’єкта й
викликає в нього негативні емоції, з’являється відчуття тривоги й
побоювання за наслідки своєї поведінки. Саме це й спонукає об’єкта
здійснити над собою певні зусилля й підкоритися вимогам командира.
Погроза є максимальною формою психологічного примусу, яка
вводить об’єкта в стан інтенсивного переживання, що породжує у нього
почуття страху.
1.6.7. Інформування
Інформування, так само як переконання й навіювання, має широкі
можливості використання для отримання необхідного психологічного ефекту
в керівній діяльності. Дуже часто метою його застосування є маскування
комунікативного наміру. Оскільки ключовим моментом під час здійснення
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психологічного впливу є профілактика опору йому підлеглих, то
інформування в цьому сенсі сприймається як найбільш нейтральний прийом
з точку зору виникнення негативних емоцій у підлеглих.
Інформування являє собою такий варіант подачі інформації, при якому
увага командира на здійсненні впливу є реально відсутньою, або не
фіксується на завданні психологічно впливати на людину (відсутнє у явному
вигляді спонукання підлеглих до чого-небудь, спроба змінити їх точку зору).
Нейтральність позиції командира, або видимість нейтральності при цьому
забезпечує ілюзію свободи вибору підлеглих у формуванні їх ставлення до
переданого змісту.
Умовами для застосування цього методу психологічного впливу є:
• недостатня доступність підлеглим різноманітних джерел
інформації;
• фрагментарність подачі командиром інформації, її дроблення;
• відсутність у слухачів повідомлення розвинених аналітичних
навичок;
• невисокий інтелект слухачів і відсутність у них критичної
установки (недовіри) до командира.
При цьому прийомами, що використовуються в маніпулятивних цілях
під час інформування, є:
• дроблення інформації (умисне розбиття його на окремі блоки
повідомлень);
• створення ілюзії нейтральності відношення командира до
необхідності виконати завдання.
1.6.8. Зараження
Цей метод психологічного впливу як спосіб організації групової
діяльності доцільно використовувати при роботі перш за все з військовим
колективом підрозділу (значне скупчення людей). Однією з його ознак є
стихійність.
Зараження – психологічний вплив на особистість (колектив) у процесі
спілкування і взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через
свідомість та інтелект, а через емоційну сферу. Це вплив, заснований на
несвідомій схильності людей (особливо у складі групи) до піддання
емоційному впливу в умовах безпосереднього контакту з сильною
особистістю.
Під час зараження передається емоційний стан від однієї особи до
іншої (інших) на несвідомому рівні. Межі свідомості слухачів за таких умов
різко звужується, майже зникає критичність сприйняття подій, інформації.
Відбувається зараження через передавання командиром психічного настрою,
наділеного великим емоційним зарядом.
Механізм зараження полягає у багаторазовому взаємному підсиленні
емоційних впливів від багатьох індивідів. Ступінь зараження людей, груп
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залежить від загального рівня розвитку, психічного стану, віку, емоційного
настрою, самосвідомості. Конструктивна дія цього феномену виявляється у
ще більшій груповій згуртованості, використовується також як засіб
компенсації недостатньої її організації.
Дієвість сили зараження залежить від глибини і яскравості
спрямованих від командира емоційних збуджень, його настрою. Значущою є
й психологічна готовність слухачів до емоційного реагування на
повідомлення командира. Ефект залежить також від їх кількості, тому число
слухачів повинно бути достатньо великим, щоб виникало відчуття єдності
під емоційним впливом командира.
Підсилюють емоційне збудження вигуки командира, а також вибухи
емоцій серед підлеглих, викликані їх позитивним чи негативним емоційним
станом (плач, заразливий сміх та ін.).
Результатом зараження може стати наслідування — процес орієнтації
на певний приклад, взірець, повторення і відтворення однією людиною дій,
вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копіювання рис її характеру
та стилю життя (див. п.1.6.4 “Наслідування”).
1.6.9. Маніпуляція
Маніпуляція – спосіб психологічного впливу шляхом певної поведінки,
дій, висловлювань, коли маніпулятор прагне досягти своєї мети за рахунок
іншої людини (об’єкта маніпуляції), причому таким чином, щоб остання не
усвідомила, що її поведінка насправді зумовлена (провокована)
маніпулятором.
При цьому важливо, щоб об’єкт впливу (маніпуляції) вважав ці думки,
рішення, дії своїми власними і визнавав себе відповідальним за них. Таким
чином, маніпулятор перекладає відповідальність за зроблене на об’єкт
впливу.
Основними правилами застосування маніпуляції в професійному
спілкуванні є:
1. Щоб успішно маніпулювати іншими, потрібно навчитись самому
розпізнавати їх маніпуляції.
2. Маніпулювання слід застосовувати лише тоді, коли інші методи
психологічного впливу виявились неефективними.
3. Перед тим, як маніпулювати підлеглими, слід продумати можливі
варіанти “виходу з ситуації”.
Виділяють чотири основні ознаки маніпулятивного впливу:
1. Прихований характер маніпуляції забезпечується різносторонністю
впливу:
• відволікання уваги об’єкта впливу;
• обмеження уваги до важливого (суттєвого) змісту;
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• зниження критичності сприйняття інформації об’єктом впливу;
• підвищення власного статусу в його очах;
• ізоляція об’єкта від інших людей тощо.
2. Для здійснення психологічного тиску використовуються такі
прийоми:
• перехоплення ініціативи;
• введення своєї теми в розмову;
• скорочення часу на прийняття рішення об’єктом впливу;
• рекламування себе або натяк на широкі зв'язки й можливості;
• апеляція до присутніх тощо.
3. Вплив на об’єкт відбувається через значущі для нього переживання:
гордість за власне походження, належність до певної групи, нетерпимість до
певного типу людей, хобі, цікавість, інтереси.
4. Імітація прийняття рішення об’єктом впливу відбувається через
використання його особистісних якостей.
Способи (форми) маніпуляції
Перерахуймо деякі способи маніпуляції, які можуть виявитися
доречними у спілкуванні “командир – підлеглий”:
1. Нав'язати роль.
Вгадавши бажання об’єкта впливу (підлеглого), маніпулятор
(командир)
починає
нав’язувати
йому
роль
“Найкращого
військовослужбовця”, “Чесної Людини”, “Об’єктивного судді” тощо. Потім,
апелюючи до нав’язаного високого статусу об’єкта, маніпулятор примушує
його вчинити так (змінити думку таким чином), як потрібно маніпулятору.
2. Зробити другом, який не відмовить.
Маніпулятор довірливо розповідає про себе, а потім звертається до
об’єкта впливу з яким-небудь проблемним проханням.
3. Викликати доброзичливість.
Маніпулятор люб’язно й доброзичливо розпитує об’єкт впливу про
особисті справи, труднощі, а потім звертається із проханням, у якому після
такої розмови важко відмовити (знову ж таки).
4. “Дружба проти спільного ворога”.
Маніпулятор довірчо повідомляє об’єкту про те, як негативно
висловлювалися про нього товариші по службі. Тим самим він збуджує в
об’єкта ворожість до “недоброзичливців”, підштовхуючи його до певних дій,
начебто спрямованих проти них, але насправді потрібних маніпулятору.
5. Зробити помічником у спільній справі.
Маніпулятор довірчо, з розрахунком на розуміння й співчуття, розказує
об’єкту впливу про чудову можливість зробити щось корисне, що він і сам
давно планував, але потребує допомоги. І відразу просить допомогти зробити
це.
6. “Психологічне виправдання”.
Маніпулятор наче знімає претензії до себе, створює враження у об’єкта
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впливу про вимушеність своїх дій (наказів, розпоряджень). Приклади
висловлювань при цьому:
• “всі так роблять”;
• “не для себе стараюсь”;
• “за всім не вслідкуєш”;
• “у мене не десять рук” і т.ін.
Таким чином маніпулятор зменшує бажання об’єкта впливу опиратися
його установкам, створюючи ілюзію, що він тут ні при чьому.
7. “Капкан довіри”.
Маніпулятор створює атмосферу удаваної довірчості маскуванням
справжньої мети спілкування:
“всі ми люди...”;
“ви, звісно ж, розумієте...”;
“ми ж з Вами знаємо...”,
а потім переходить до провокації, шантажу, нав’язування своєї думки
об’єкту впливу.
Основні прийоми маніпуляції
1. “Роздратування співрозмовника” – виведення об’єкта впливу з
рівноваги глузуваннями, звинуваченнями, докорами або іронією, що змушує
його нервувати та в результаті приймати необдумані рішення (нав’язувані
маніпулятором).
2. “Прискорення темпу” – використання швидкого темпу мовлення,
вимога прийняти рішення “тут і зараз” під загрозою втратити “унікальну
можливість”, “особливу пропозицію” тощо.
3. Переведення розмови в сферу домислів – примушення об’єкта
впливу або виправдовуватися, або говорити про те, що це не має ніякого
відношення до суті справи, тим самим витрачаючи час і сили.
4. Відсилання до “вищих інтересів” – натяк на те, що відмова об’єкта
впливу від виконання поставленого завдання (опір маніпулятору) зачіпає
інтереси тих, кого вкрай небажано турбувати, наприклад, командира бригади.
5. “Так має бути” – бездоказове повторення однієї й тієї ж думки так
часто, щоб об’єкта впливу до неї звикає і приймає її як очевидну.
6. “Недосказаність” – натяк на те, що повна інформація не може бути
озвучена у зв’язку з якимись "особливими причинами", про які не можна
повідомити прямо.
7. “Фальшивий сором” – використання маніпулятором потрібного
доводу після заяви на кшталт "Вам, звичайно ж, відомо, що наука
встановила...”, "Ви, звісно ж, чули про...”, “Давно доведеним є те, що…”. При
цьому об’єкт впливу не буде сперечатися з цим доводом, побоюючись
привселюдно розписатися у власній некомпетентності.
8. “Використання незрозумілих термінів” – цей прийом аналогічно
попередньому побудований на небажанні об’єкта впливу визнавати, що він
не знайомий з даним терміном.
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9. “Демонстрація образи” – відхід від відповіді на небажаний
аргумент через імітацію образи на поведінку співрозмовника ("Ви за кого
мене тут приймаєте?”).
10. “Уявна неуважність” – “втрата” потрібних документів,
пропускання незручних аргументів об’єкта впливу.
11. “Уявне нерозуміння” – повторення доводів співрозмовника “своїми
словами” з навмисним перекрученням інформації на свою користь.
12. “Багато несумісних питань” – включення в одне питання низки
мало сумісних між собою питань із наступним обвинуваченням об’єкта
впливу або в “нерозумінні суті проблеми”, або у відході від відповіді на одне
із заданих питань (“Ви стверджуєте, що не виконали завдання вчасно через
те, що вас затримали у штабі бригади? Чому так трапляється досить часто?
Чому я маю постійно хвилюватися, чи буде виконано завдання?”).
13. “А що ви маєте проти?” – вимога до об’єкта впливу надати
критичні доводи з наступним обговоренням його аргументів замість
аргументації запропонованої тези (фактично, перевід теми).
14. “Примус до однозначної відповіді” – тиск на об’єкт впливу з метою
отримати однозначну відповідь “так” чи “ні” (в залежності від ситуації),
причому відразу ("Скажіть прямо…”).
15. “Віднесення факту до особистої думки” – віднесення заснованого
на фактах аргументу об’єкта впливу до його особистої позиції (“Це всього
лише ваша особиста думка”).
16. “Демонстративна підтримка” – показова підтримка доводів
опонента, спрямована на те, щоб заспокоїти його згодою, відволікти увагу, а
потім привести потужний контраргумент, створивши враження дуже
ґрунтовного знайомства з даною тезою, що змушує об’єкт впливу відчути
свою некомпетентність.
До прийомів маніпуляції, які часто зустрічаються в спілкуванні, також
відноситься маніпуляційний комплімент – невелике перебільшення
маніпулятором певної чесноти об’єкта впливу, яку той бажає бачити в собі.
Прийом ґрунтується на природному для людини бажанні бути позитивно
оціненим людьми навколо й дозволяє створити позитивну атмосферу,
знизити критичність об’єкта впливу. Після висловлення комплімента об’єкту
впливу його стає легше схилити на свою сторону.
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1.7. Розпізнання командиром протидії власному психологічному
впливу
Інколи трапляється так, що незважаючи на застосовані командиром
методи
та
прийоми
психологічного
впливу
на
підлеглого
військовослужбовця чи військовий колектив, останні не піддаються їм,
чинять опір командиру, вступають з ним у суперечку або просто ігнорують
вимоги.
У такому випадку командиру слід оцінити характер протидії
застосованому ним методу впливу, та встановити, конструктивний (такий, що
перш за все свідчить про недосконалість впливу командира) чи
деструктивний варіант опору (такий, що перш за все свідчить про небажання
йти на співпрацю) застосовує об’єкт у відповідь (табл. 1).
Табл. 1
Можливі засоби протидії психологічному впливу
Метод впливу
Переконання

Самопросування
Навіювання

Зараження

Інформування
Пробудження
імпульсу до
наслідування
Прохання
Примус

Конструктивна протидія Деструктивна протидія
Контраргументація
Ігнорування
Примушення
Деструктивна критика
Маніпуляція
Конструктивна критика
Деструктивна критика
Відмова
Ігнорування
Конструктивна критика
Деструктивна критика
Енергетичний спротив
Маніпуляція
Ухилення
Примушення
Ігнорування
Конструктивна критика
Деструктивна критика
Енергетичний спротив
Маніпуляція
Ухилення
Примушення
Ігнорування
Конструктивна критика
Деструктивна критика
Ігнорування
Творчий підхід
Деструктивна критика
Конструктивна критика
Ігнорування
Ухилення
Відмова
Деструктивна критика
Ухилення
Ігнорування
Конфронтація (спротив)
Деструктивна критика
Маніпуляція
Примушення у відповідь
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Маніпуляція

Конструктивна критика
Конфронтація (спротив)

Ігнорування
Зустрічна маніпуляція
Деструктивна критика

З огляду на те, що встановлено, командиру слід або доречно
змінити застосовувані методи, прийоми психологічного впливу, або
навіть тимчасово припинити роботу з особовим складом.
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РОЗДІЛ 2
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ
З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ
Перед вибором конкретних методів та прийомів психологічного впливу
командиру доцільно здійснити оцінку особистості військовослужбовця, на
якого він збирається здійснити вплив. Процес оцінки при цьому можна
умовно поділити на два етапи:
1. Попереднє
соціально-психологічне
вивчення
особистості
віськовослужбовця та аналіз його результатів з подальшим первинним
підбором доцільних для застосування до даної особи методів психологічного
впливу.
2. Оперативний аналіз психоемоційного стану віськовослужбовця
безпосередньо перед здійсненням на нього психологічного впливу з метою
підбору найбільш доцільних на даний момент методів та прийомів.
На відміну від методів, прийоми психологічного впливу
через їх значну кількість та різноманітність умов їх застосування
доцільно підбирати не заздалегідь, а вже в ході роботи з
особовим складом, орієнтуючись за ситуацією.
2.1. Попереднє соціально-психологічне
віськовослужбовця та аналіз його результатів

вивчення особистості

Соціально-психологічне вивчення особистості військовослужбовця
передбачає первинне та поглиблене вивчення.
Первинне вивчення – отримання первинної інформації про особистість
військовослужбовця, а саме: оцінка його психічного здоров’я, рівня
пізнавальних здібностей, адаптаційного потенціалу, темпераменту, рис
характеру, рівня нервово-психічної стійкості та інших показників.
Поглиблене вивчення – виявлення індивідуально-психологічних
особливостей військовослужбовця, що значним чином впливають на
характер його реакцій, формують його відношення до оточення та поведінку.
Динамічне вивчення – визначення рівня психологічної готовності до
воєнно-професійної
діяльності,
оцінка
динаміки
професійності
військовослужбовців.
При
соціально-психологічному
вивченні
особистості
військовослужбовця рекомендується використовувати:
• аналіз документів;
• спостереження;
• анкетування;
• біографічний метод;
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•
•
•
•
ситуації;
•
•
•
•
•

орієнтовна анкета;
методика визначення рівня самоконтролю;
методика визначення ціннісних орієнтацій особистості;
методика визначення типу поведінки особистості в конфліктній
методика оцінки комунікативних і організаторських здібностей;
соціометричний метод;
узагальнення незалежних характеристик;
аналіз практичних результатів діяльності;
бесіду.

Особливості застосування спостереження для оцінки особистості
військовослужбовців
Окремо варто зупинитися на розгляді основного методу вивчення –
спостереження. До методу спостереження вдаються, коли необхідно
мінімально втручатися в природну поведінку, стосунки людей, щоб отримати
максимально повну інформацію.
Предметом спостережень є особливості спілкування даного
військовослужбовця, його поведінка, що проявляються у різноманітних
ситуаціях. Досліджуючи поведінку військовослужбовців, також доцільно
звертати увагу на:
• їх мовну діяльність (зміст, послідовність, тривалість, частоту,
спрямованість, інтенсивність висловлювань);
• експресивні реакції (виразні рухи обличчя, тіла);
• пози, положення тіла в просторі (переміщення, нерухливість,
дистанцію, швидкість, напрямок рухів);
• характер фізичних контактів (торкання, поплескування, поштовхи,
удари, спільні зусилля) тощо.
Важливе значення в цьому процесі має спостережливість
командира – здатність, що проявляється в умінні помічати
основні, характерні, а також другорядні властивості. Проте, у
випадку, коли спостерігач (командир, психолог) має недостатньо
розвинуті навички спостережливості, якість застосування методу
спостереження буде суттєво заниженою, й офіцери не зможуть оперативно
реагувати на зміни емоційного стану підлеглих. Тому командиру бажано
працювати над розвитком своєї спостережливості.
Спостереження
починається
з
першого
знайомства
з
військовослужбовцями. Вже в цей час можна досить чітко відстежити:
• товариськість або замкнутість;
• жвавість, веселість або схильність до зневіри;
• тривожну заклопотаність або навмисну браваду;
• підкреслену делікатність або те, як швидко втрачається відчуття
дистанції;
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•
•
•

неквапливість або метушливість у думках і діях;
балакучість або обережність та обачність у відповідях;
стриманість у прояві почуттів або високу емоційну збудливість.

Під час спостереження за військовослужбовцями командир також
повинен звертати увагу на наступне:
1. Особливості ходи:
• швидка хода з розмахуванням рук вказує на енергійність,
цілеспрямованість, рішучість;
• повільна хода з опущеним поглядом, ледве волочачи ноги, може
вказувати на пригнічений стан, депресію;
• маленькі кроки високої людини свідчать про її повільність,
нерішучість, боязкість, сором’язливість;
• занадто широкі кроки низькорослого військовослужбовця можуть
свідчити про підвищену емоційну збудливість;
• підкреслений інтенсивний рух руками, піднесене підборіддя, ноги
немов дерев’яні, хода – вимушена, розрахована на те, щоб справити
враження, вказують на самовдоволення, демонстративність, помпезність, які
властиві даному індивіду;
• стрімка хода, руки на стегнах ‒ можуть свідчити про спалахи
енергії, прагнення якнайшвидше досягти своїх цілей;
• дуже повільна хода (при цьому голова опущена, руки зімкнені
ззаду, задумливий вираз обличчя) вказує на заклопотаність у вирішенні
якоїсь проблеми.
2. Вираз обличчя:
• агресивно-жорстка людина, як правило, дивиться прямо в очі, при
цьому її очі широко відкриті, губи стиснуті, брови насуплені, розмовляє крізь
зуби, при цьому майже не рухає губами;
• м’яка, поступлива людина дивиться з-під прикритих повік, не
витримує погляду в упор;
• у процесі спілкування співрозмовники дивляться один одному в очі
в середньому від 30 до 60% часу. Люди з розвиненим абстрактним
мисленням прагнуть до більшої кількості й тривалості контактів очей у
порівнянні з конкретно мислячими індивідуумами;
• з іншого боку, коли люди відчувають злість, агресію або
захищаються, тривалість зорових контактів різко зростає;
• переважно людина відводить очі тоді, коли задає запитання, від
яких вона відчуває себе незручно, або почуває за це провину;
• симетрія у відображенні емоцій і почуттів на обличчі свідчить
зазвичай про їх щирість, і навпаки, чим більше фальші, тим більше
відмінностей в міміці правої та лівої половини обличчя.
Типові помилки, які найчастіше можуть допускати
командири як спостерігачі:
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• прагнучи підтвердити своє припущення щодо військовослужбовця,
спостерігач іноді неусвідомлено ігнорує все, що може йому суперечити;
• змішування головного і другорядного, випадкового і закономірного
в процесі спостережень;
• передчасність узагальнень і висновків (наприклад, енергійність та
балакучість військовослужбовця оцінюється як його загальна риса, тоді як
причиною такої поведінки послугувало просто отримання радісної звістки);
• оцінка однієї психологічної якості робиться на підставі ознаки
поведінки, яка характеризує іншу якість;
• акцентування уваги спостерігача відбувається на протилежних йому
рисах характеру або формах поведінки, що спостерігаються у підлеглих;
• визначальний вплив на підсумки спостереження здійснює перше
враження про людину або групу;
• неприйняття до уваги можливих мотивів дій, самопочуття
спостережуваних, значущих змін умов ситуації.
Особливості застосування
військовослужбовців

бесіди

для

оцінки

особистості

Застосування бесіди з військовослужбовцем при первинному та
поглибленому вивченні його особистості дозволяє зібрати дані, які не
зазначені в особовій справі, доповнити, уточнити, розширити та
контролювати дані, отримані із застосуванням інших методів.
Основними діагностичними блоками під час проведення бесіди для
отримання та уточнення необхідної інформації про військовослужбовця
повинні бути такі відомості:
1. Біографічні дані.
2. Склад, умови життя членів сім’ї.
3. Орієнтованість в подіях, що відбуваються в країні та за кордоном.
4. Час, місце й характер навчання або роботи за спеціальностями,
спорідненими конкретній військовій посаді, навички організаторської
роботи.
5. Захоплення (хобі) на момент бесіди та в минулому, особливі
звички, стосунки з оточуючими.
6. Порушення поведінки в минулому (прогули, дрібне хуліганство,
випивки, втечі з дому, приводи до поліції і т. п.).
7. Перенесені захворювання й травми, наявність скарг на стан
здоров’я, порушення сну, апетиту тощо.
8. Найбільш неприємні події в минулому житті та реакція на них
(думки про самогубство); який настрій переважає у зв’язку з відривом від
сім’ї, ставлення до труднощів армійського життя.
9. Наявні сімейні проблеми.
10. Фінансові проблеми (оплата лікування рідних, недостатня
забезпеченість сім’ї, борги та ін.).
11. Ставлення до алкоголю та наркотиків.
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12. Ставлення до тих, хто оточує, і до осіб протилежної статі.
13. Ставлення до військової служби.
Результати бесіди допомагають скласти психологічний портрет
військовослужбовця, на основі якого будується подальша індивідуальна
робота з ним.
Під
час
проведення
бесіди
для
вивчення
військовослужбовця необхідно стежити за недопущенням
помилок, які можуть суттєво вплинути на результати роботи.
Найбільш типовими помилками командира, який проводить
бесіду, є:
• зорієнтованість на сам процес бесіди, а не на її результат;
• багато зайвих запитань;
• часте підкреслення своєї значущості, кваліфікації, досвіду;
• приділення зайвої уваги другорядним деталям;
• не чує співрозмовника.
Аналіз результатів соціально-психологічного вивчення особистості
військовослужбовця, первинний підбір доцільних методів впливу
Результати вивчення всебічно аналізуються командиром та
напрацьовується первинне уявлення про доцільність застосування тих чи
інших методів психологічного впливу до цього військовслужбовця.
При цьому командиру слід враховувати, що:
• на цьому етапі формується лише попереднє припущення щодо
характеру впливу на конкретного військовслужбовця;
• остаточно як доцільний метод впливу, так і конкретні прийоми
необхідно
буде
обирати
безпосередньо
під
час
роботи
з
військовослужбовцем, орієнтуючись за ситуацією та його наявним
психоемоційним станом.
З урахуванням особливостей військовослужбовця, а також рівня свого
авторитету у підрозділі можливо попередньо підібрати ті чи інші доцільні
методи психологічного впливу, орієнтуючись при цьому на сутність, зміст,
формат застосування цих методів (табл. 2).
Табл. 2
Орієнтовний підбір методів психологічного впливу в залежності
від деяких індивідуальних особливостей військовослужбовця
Метод впливу

Переконання

Рівень
авторитету
командира

Основні характеристики
вйськовослужбовця, що сприятимуть
здійсненню впливу

(не має значення) Позитивно налаштований
Низько інтелектуальний
Не розсудливий
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Спокійний, врівноважений
Самопросування

Високий

Позитивно налаштований
Дисциплінований
Позитивно ставиться до військової
служби

Навіювання

(не має значення) Слабка воля
Не емоційний
Позитивно налаштований
Не розсудливий

Зараження

Високий

Емоційний
Слабка воля
Позитивно налаштований
Активний

Інформування

Не високий

Низько інтелектуальний
Не розсудливий
Спокійний
Мало поінформований

Пробудження
імпульсу до
наслідування

Високий

Не творча особа
Емоційний
Слабка воля
Активний

Прохання

(не має значення) Позитивно налаштований
Емоційний
Слабка воля

Примус

Високий

Маніпуляція

(не має значення) Слабка воля
Не розсудливий
Низько інтелектуальний

Слабка воля
Дисциплінований
Позитивно ставиться до військової
служби

Необхідність здійснення психологічного впливу виникає
(передбачається) саме через можливий опір підлеглого, його
спротив веденню виховної роботи з ним, відмову від виконання
наказу (поставленого завдання) або очевидний намір виконати
його невчасно, неякісно. Тому для здійснення впливу слід використовувати
як сильні, так і слабкі сторони особистості військовослужбовця – усе в
ньому, що сприятиме досягненню командиром мети свого впливу.
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2.2. Оперативний аналіз психоемоційного стану віськовослужбовця
під час роботи з ним
В процесі спілкування між людьми 60-80% комунікацій здійснюється
за рахунок невербальних засобів спілкування (пози, міміки, жестів) і лише
20-40% інформації передається за допомогою вербальних (мовлення).
За загальним поєднанням невербальних ознак командир під час
спілкування з підлеглими може із досить великою точністю діагностувати у
військовослужбовців-співрозмовників стани впевненості або занепокоєння,
правдивості або брехливості, перезбудження або загальмованості (табл. 3, 4).
Дана інформація дає командиру змогу контролювати хід розмови, підбирати
методи й прийоми психологічного впливу на підлеглого в її ході.
Табл. 3
Основні невербальні ознаки впевненості або занепокоєння
співрозмовника
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Табл.4
Основні ознаки перезбудження або загальмованості військовослужбовця
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Спостереження в ході спілкування також дає можливість командиру
здогадатися
про
ситуативну
нервово-психічну
нестійкість
військовослужбовця. До її основних ознак належать:
• розв’язна поведінка, легка дратівливість;
• запальність, нетерплячість і метушливість;
• театральність, демонстративність;
• сором’язливість, замкнутість, плаксивість;
• незручність, незграбність і різкість рухів;
• скутість пози, незручна поза;
• невмотивовані рухи руками й ногами;
• часте моргання, сіпання повік або щік, закушування губ;
• почервоніння шкірних покривів обличчя й шиї;
• підвищена пітливість.
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2.3. Особливості спілкування з підлеглими для віддання наказу,
підбір доцільних прийомів психологічного впливу
Особливості побудови відносин командира з підлеглими
Нормальні, конструктивні відносини співробітництва з підлеглим
установлюються легше, якщо ініціатива йде від командира. Однак і
прагнення підлеглого до спільної діяльності командиру ігнорувати
недоцільно.
Водночас, нормальне співробітництво стає неможливим, якщо
командир:
• усіляко підкреслює різницю між своїм посадовим рівнем і рівнем
підлеглого;
• постійно ставить військовослужбовців “на місце”, примушуючи їх
гостро відчувати своє підпроядковане становище;
• ігнорує пропозиції підлеглих, не об’єктивно оцінює їх зусилля й
ініціативу;
• некоректно поводиться з підлеглими (це відштовхує їх, особливо
гостро реагують на таке наймолодші, а також досвідчені й заслужені
військовослужбовці);
• дає підлеглому доручення, які не відповідають його кваліфікації,
спроможностям;
• відволікає підлеглого від виконання його функціональних
обов’язків, даючи йому завдання зі сфери компетенції інших підлеглих. Це
приводить до того, що підлеглий запускає свої справи та втрачає інтерес до
виконання своїх обов’язків. Від цього перш за все страждає загальна справа,
а також і сам підлеглий;
• зловживає службовим становищем, порушує закони. Такі дії
командира відбуваються не в інтересах Збройних Сил, межують зі злочином,
а участь у таких діях означає не співробітництво, а співучасть. Зневажливе
ставлення до моральних норм, що призводить до зловживань службовим
становищем, неминуче буде негативно оцінене підлеглими;
• перевантажує підлеглого через нераціональний розподіл обов’язків
або видає підлеглому доручення без урахування його фізичного
навантаження основними обов’язками й раніше отриманими завданнями (це
буде розцінено як несправедливість, що за суттю так і є).
Існує вислів: “Прохання командира є розпорядженням”.
Це невірне судження. Звернення до підлеглого з проханням означає, що
старший йому довіряє і, шануючи його кваліфікацію та відповідальність, не
хоче пов’язувати його категоричним розпорядженням, але сподівається на
виконання прохання.
Зосереджуючи увагу підлеглого на будь-якій обставині, командир
сподівається, що той проаналізує, більш глибоко вивчить пов’язані з цією
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обставиною питання і поділиться з командиром своїми міркуваннями.
Прохання, на відміну від розпорядження, наказу дає підлеглому підставу
вважати, що командир прагне до співробітництва з ним, вважає його здатним
не тільки підкорятися, але й співпрацювати. Проте, звертаючись до
підлеглого з проханням, варто пам’ятати, що цим командир надає йому
можливість відмовитись виконувати прохання.
У процесі взаємодії з підлеглими інколи доцільно уникати наказового
тону. Доручення можна викласти пропозицією в наказовій формі (“зробіть це
й це”) або в безособовій формі (“потрібно зробити це”).
Це знижує рівень підсвідомого емоційного напруження та
внутрішнього вольового опору будь-якої людини, які виникають, коли їй
нав’язують зробити те, чого вона сама не хотіла і не збиралася робити, маючи
інші інтереси.
Прийоми позитивного впливу командира на підлеглих у побудові
взаємовідносин
Перш за все, слід постійно практикувати особисте спілкування з
підлеглими. Під час особистого спілкування з підлеглими слід затосувати
широкий спектр прийомів заохочення й покарання, вирішення різноманітних
конфліктних ситуацій, а також мистецтво конструктивної (ділової, такої що
не принижує гідність) критики тощо.
Якщо є необхідним саме покарання (накладання стягнення), то варто
використовувати такі ефективні форми як:
• оголошення першої догани підлеглому виключно наодинці;
• конструктивно-ділова форма покарання (покарання, адресоване не
підлеглому й не його особистим рисам, а його діловим якостям);
• позитивна форма покарання – така, коли навіть при накладанні
стягнення визнається наявність у підлеглого позитивних якостей й
підкреслюєтьсяможливість швидко виправити помилки.
Варто відзначити, що у неформальних контактах
командира з підлеглими слід дотримуватися міри як у їх частоті,
так і у поведінці при цьому, “знати межі”, інакше авторитет
командира, керівника може знизитися, підлеглі почнуть
сприймати його як просто товариша.
Також корисними у побудові позитивних, ефективних взаємовідносин
командира з підлеглими є:
1. “Заспокоєння” підлеглого витримкою та врівноваженістю.
Якщо в розмові підлеглий нервує й підвищує голос, то першою
реакцією командира частіше за все може бути також роздратованість та
підвищення голосу. Варто спробувати придушити в собі цю реакцію:
відповідати на бурхливі, емоційні “атаки” підлеглого рівним, спокійним,
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упевненим і, головне, доброзичливим тоном (іноді з легкою іронією) – і
незабаром підлеглий перейде на нормальний і спокійний тон, отже, набагато
легше буде вирішувати всі питання та проблеми.
Повторивши цей прийом декілька разів, можна переконатися в його
ефективності: таким чином відбувається привчання і підлеглих, і себе самого
до культури службового спілкування.
2. “Насильство” над власною думкою.
Змусьте себе знайти якісь позитивні риси у підлеглому, якого ви
чомусь не полюбляєте або навіть терпіти не можете. Спробуйте переконати
себе, що ви дотепер мали помилкову думку про нього, навіть якщо для цієї
думки були дуже вагомі підстави.
Хоча зробити це буде нелегко, знайдіть сили і переконайте себе, що
підлеглий не такий уже й поганий і що він швидше за все має якісь позитивні
якості. Після цього звертайтеся до підлеглого так, щоб він зрозумів, що ви
бачите в ньому ці якості та високо їх цінуєте.
Якщо це робити постійно, ненав’язливо, доречно, то незабаром можна
виявити, що підлеглий дійсно проявляє ці якості, оскільки кожна людина має
сильне бажання бути корисною й оціненою позитивно.
3. Несподіване рішення.
Чого зазвичай очікує від свого командира підлеглий, який завинив?
Покарання.
А як ставиться командир до тих підлеглих, які погано виконують свої
обов’язки? Зазвичай із неприязню й недовірою.
Вочевидь, для вас ці відповіді є безумовними. Відмовтеся від цього!
Особливо тоді, коли бачите, що підлеглий вже змирився зі своїм станом
невдахи, “цапа-відбувайла” і не чекає від вас доброго слова, не кажучи вже
про довіру. Похваліть його навіть за дрібницю. Доручіть йому відповідальне
завдання. Зробіть це привселюдно, при цьому висловивши впевненість у
тому, що він його виконає.
Такі вчинки мають великий виховний заряд, тому що довіра окриляє
підлеглого. Використовуйте довіру та великодушність – і ви побачите, як
підлеглий почне намагатися виправдати їх.
4. Похвала авансом, або “Кредит довіри”.
Прийом полягає у тому, що ви доручаєте кому-небудь із підлеглих
виконати відповідальне завдання, хоча не впевнені у його своєчасному або
якісному виконанні саме цим підлеглим (витікає з попереднього прийому
“Несподіване рішення”). При цьому можна заохотити підлеглого до
виконання завдання схваленням, сказавши йому, що нікому іншому ви не
можете доручити настільки відповідальне завдання. Через деякий час ви
переконаєтеся, що авансована похвала досягла мети: підлеглий буде
старанним.
Іншою досить ефективною форомою цього прийому є надання
“кредиту довіри” – навимсно завищена, позитивна оцінка дій підлеглого
(краще зробити це привселюдно) навіть при невдалому виконанні ним
поставленого завдання. При цьому обов’язково треба підкреслити, що хоча
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завдання й виконано не досить успішно, але ви вірите у можливості
підлеглого, тому й не оцінюєте його погано, адже він у подальшому
обов’язково діятиме краще.
Такий прийом містить елемент маніпуляції, і змушує підлеглого у
подальшому старатися якомога краще виконати поставлені завдання, щоб
виправдати вашу довіру.
5. “Поставте себе на моє місце”.
Один з найпростіших прийомів. Намагаючись надоумити підлеглого,
який не згоден з вами, запропонуйте йому подумки зайняти ваше місце,
тобто стати офіційною особою або порядною, чесною людиною.
Тоді той, хто сперечається, швидко зрозуміє, що вирішити питання на
його користь неможливо або у зв’язку з обмеженими правами командира, або
через об’єктивну (існуючу) ситуацію, або аморально (людина не стане
зізнаватися в тому, що, знаходячись на місці командира, вчинила б всупереч
існуючим вимогам, своїй совісті або загальновизнаним моральним нормам).
Доцільні формати постановки завдань (віддання наказів) командиром
Управління – це та функція командира, яку полягає в залученні
підлеглого особового складу до виконання завдань, її ні в якому разі не
можна поєднувати з прагненням зробити все особисто. Командира
призначено на керівну посаду саме для того, щоб він організував,
координував та контролював роботу підлеглих.
Формами постановки завдань за наростанням офіційної жорсткості є:
1. Прохання – звернення будується за формулою: “Прошу вас”.
2. Порада – “Я би порадив вам поступити таким чином”.
3. Розпорядження – “Доручаю вам”.
4. Усний наказ – “Наказую вам”.
5. Письмовий наказ – “Наказую таким військовослужбовцям
виконати…” (у тексті).
Користуватися зазначеними формами слід зважено, в залежності від
ситуації, особливостей підлеглих, свого авторитету, використовуваних форм
влади тощо.
Слід завжди пам’ятати, що для забезпечення своєчасності
та якості виконання завдань вони мають виглядати для підлеглих
об’єктивними, значущими й цікавими – і саме так має ставити їх
командир. Практика діяльності керівного складу нижньої та
середньої ланки свідчить, що у більшості випадків неякісне виконання
завдань відбувається саме через їх недостатнє психологічне обгрунтування й
нечітке формулювання командирами.
З огляду на це, доречними рекомендаціями командиру щодо формату
постановки завдань будуть такі:
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• при постановці завдання слід чітко формулювати умови та
визначати строки його виконання, а також визначити одного відповідального
за його виконання;
• віддавати розпорядження спокійним, доброзичливим, але твердим
і впевненим голосом;
• за будь-яких обставин не забувати про культуру власної поведінки,
шанувати гідність підлеглих;
• ураховувати індивідуальні особливості підлеглих;
• доручати виконання завдання тому підлеглому(им), здібності
якого(их) гарантують найбільш успішне його виконання;
• знаходити час для навчання підлеглих. Навіть поганий командир
знає, що треба робити, але тільки хороший командир здатний навчити
підлеглих, як саме це слід робити;
• не ставити одночасно декількох завдань (навіть якщо є така
необхідність) і не допускати виконання підлеглими сторонніх завдань;
• використовувати бажання підлеглих проявити свої здібності;
• при постановці завдання підкреслювати особливу роль підлеглого,
якому доручається його виконання, важливість його зусиль, значущість
завдання, практичну користь для колективу й особисто для самого
підлеглого-виконавця.
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РОЗДІЛ 3
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ У ГРУПОВІЙ РОБОТІ З ВІЙСЬКОВИМ КОЛЕКТИВОМ
Ситуації, у яких доводиться застосовувати керівний психологічний
вплив на підпорядкований військовий колектив, можна умовно поділити на
два типи з огляду на рівень підготовленості командира до них:
1. Командир має час на підготовку до здійснення психологічного
впливу на військовий колектив, та заздалегідь готується до цього.
2. Командиру необхідно здійснити психологічний вплив на військовий
колектив без належного часу на підготовку до цього, за ситуацією, що
виникла несподівано.
3.1. Здійснення психологічного впливу на військовий колектив з
попередньою підготовкою до цього
До основних випадків, у яких командиру може знадобитися здійснити
психологічний вплив на підпорядкований військовий колектив, відносяться
такі, коли впливу самого чинника формальної влади (самого факту того, що
накази й розпорядження командира мають бути виконані) виявиться
недостатньо для досягнення поставленої мети. Таке може відбутися за
необхідності:
• проведення виховної роботи з особовим складом (планової чи
цільової, через ситуацію, що склалася);
• віддання непопулярного наказу, який може бути негативно
сприйнятий особовим складом;
• постановки особовому складу важливого, відповідального завдання
тощо.
У таких випадках у командира, як правило, є певний запас часу,
протягом якого він може і має підготуватися до здійснення такого впливу.
При цьому усю підготовку, що передує застосуванню конкретних методів та
прийомів психологічного впливу можна умовно поділити на декілька етапів:
1. Урахування раніше зібраної командиром інформації про те, що
являють собою ключові військовослужбовці підрозділу (неформальні лідери)
як особистості, рівня налагодженості співпраці з ними.
2. Попереднє
вивчення
показників
соціально-психологічних
характеристик підрозділу.
3. Аналіз отриманої інформації.
4. Первинний підбір доцільних для застосування до підрозділу
методів психологічного впливу.
5. Оперативний аналіз поточного психоемоційного стану підрозділу
безпосередньо перед здійсненням психологічного впливу на нього та підбір
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найбільш доцільних на даний момент формату подачі інформації, методів та
прийомів психологічного впливу.
Урахування раніше зібраної інформації про неформальних лідерів
підрозділу, рівня налагодженості співпраці з ними
В усіх випадках командир заздалегідь має володіти раніше
зібраною ним інформацією про те, що являють собою
неформальні лідери у підрозділі як особистості (їх темперамент,
характер, уподобання, стилі поведінки та впливу на інших
військовослужбовців, манера реагування на накази й розпорядження
командира, наявність особистих проблем, що можуть впливати на поведінку
тощо). Саме вони можуть чинити опір підкоренню наказу (розпорядження)
командира, а також втягувати у цей процес інших військовослужбовців.
Слід враховувати, що неформальні лідери як позитивної, так і
негативної спрямованості виявляють значний вплив на низку соціальнопсихологічних процесів у підрозділі, зокрема, на характер взаємин між
військовослужбовцями підрозділу. Тому командирові необхідно заздалегідь
виявити цих лідерів, усіляко підтримувати перших і активніше вести роботу з
другими, яким властиві прагнення підкорити собі товаришів по службі,
підбурювати особовий склад на невиконання наказів, опір волі командира
тощо. У будь-якому разі командир повинен володіти орієнтовною
інформацією про роль, місце, ступень співпраці та можливі варіанти реакції
неформальних лідерів у тих чи інших ситуаціях.
Зазначене складає необхідний мінімум інформації для проведення
виховної роботи у необхідних випадках, а також вибору доцільних формату
подачі керівної інформації та методів психологічного впливу на особовий
склад підрозділу.
Попереднє вивчення показників соціально-психологічних процесів, що
відбуваються у підрозділі, інших вагомих чинників
Перш ніж починати взаємодію з підпорядкованим військовим
колективом, треба дізнатися про його інтереси, думки, тобто чим він “дихає”.
Командиру необхідно попередньо вивчити та знати показники таких
соціально-психологічних характеристик свого підрозділу:
1. Якість та характер спілкування військовослужбовців між собою у
колективі – взаємообміну ними знаннями, уміннями, професійним і
соціальним досвідом, ціннісними орієнтаціями, установками й поглядами, а
також вольових контактів.
2. Характер взаємин між військовослужбовцями.
3. Колективну думку – сукупність оціночних суджень, уявлень і
поглядів військовослужбовців, що відбивають загальне відношення членів
даного підрозділу до важливих для них подій, ситуацій, явищ.
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4. Колективний настрій – спільні емоційні переживання тих або інших
подій, фактів, що опанували на якийсь час усім підрозділом та впливають на
його спрямованість, життєдіяльність.
Колективний настрій впливає на поведінку військовослужбовців,
відбивається на форматі реакції на накази, розпорядження командира, на
військовій дисципліні й організованості, а потім – і на ефективності
виконання поставлених завдань. При цьому позитивний колективний настрій
(ентузіазм, віра в загальний успіх, захопленість, піднесеність, стан загального
підйому) сприяє успішності діяльності, а негативний (відчуття занепаду,
зневіри у своїх силах, товаришах, бойовій техніці та зброї, пригніченості)
навпаки, різко знижує керованість та можливості колективу.
5. Колективні мотиви – пов’язані із задоволенням певних потреб сили
(прагнення), що спонукають підрозділ (групу) до спільних дій, вчинків,
реакцій. До основних мотивів належать: потреби, бажання, схильності,
почуття й звички.
6. Колективні цілі – уявні бажані результати колективної діяльності, а
також передбачення військовослужбовцями шляхів і способів їх досягнення.
7. Колективні традиції (віддання командиром наказу, що перешкоджає
дотриманню певних традицій, скоріш за все буде сприйнято негативно).
Збір інформації щодо наведених характеристик
здійснюється командиром підрозділу шляхом спостереження за
особовим складом, опитування, бесід, аналізу результатів
службово-бойової діяльності тощо.
Також слід враховувати й низку інших вагомих чинників, що
безумовно впливатимуть як на характер сприйняття військовим колективом
наказів, розпоряджень командира, так і на вчасність та якість їх виконання, а
саме:
• матеріально-побутові: грошове забезпечення, якість побуту,
відпочинку, медичного, продовольчого та речового забезпечення особового
складу;
• соціальна захищеність: практична реалізація правових гарантій,
соціальних пільг, забезпеченість житлом;
• стан військової дисципліни та правопорядку у підрозділі;
• регіонально-кліматичні умови проходження військової служби:
територіальні, природні, кліматичні, екологічні, радіаційні та інші.
Аналіз результатів вивчення показників
характеристик підрозділу, інших вагомих чинників

соціально-психологічних

Загалом результати оцінювання наведених раніше елементів можна
розподілити таким чином в залежності від ступеня їх сприяння виконанню
наказу, розпорядження та впливу на виконання поставленого завдання,
підданості виховному впливу (табл. 5):
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Табл. 5
Вплив показників соціально-психологічних характеристик
військового колективу на якість сприйняття виховної роботи,
поставленого завдання та його виконання
Підвищує

Маловагомий
Знижує
вплив
Якість та характер Висока якість, Середня якість, Низька якість,
спілкування
позитивний
нейтральний
негативний
військовослужбовців
характер*
характер
характер
між собою у колективі
Характер взаємин між Дружній
Нейтральний
Ворогуючий
військовослужбовцями
Колективна думка

Суспільно
сприйнятна

Змішана,
не Суспільно
визначена чітко несприйнятна**

Колективний настрій

Позитивний

Нейтральний

Колективні мотиви

Виконання
військового
обов’язку
Виконання
поставленого
завдання
Професійні
службовобойові

Не
визначені Відсутні
чітко

Колективні цілі
Колективні традиції

Негативний**

Не
визначені Відсутні
чітко
Умовні

Девіантні
(відхильні,
ненормативні)**

* – Якість та характер спілкування військовослужбовців між собою у колективі
можуть здійснювати й протилежний, тобто, негативний вплив на сприйняття виховної
роботи, наказу (розпорядження) командира та виконання завдання за умов, якщо
спостерігається одне або декілька таких явищ (**):
• соціально несприйнятна колективна думка,
• негативний колективний настрій,
• девіантні (відхильні, ненормативні) колективні традиції.
У такому випадку висока якість спілкування та його позитивний характер лише
швидше розповсюджуватимуть у колективі негативні ефекти зазначених явищ, що, у свою
чергу, протидіятиме виховному впливу командира, виконанню поставленого ним
завдання.

Усі перераховані явища значним чином впливають на
характер сприйняття підрозділом того чи іншого наказу,
розпорядження командира, його виховного впливу, а також, що
найголовніше, на вчасність та якість виконання поставлених
завдань. У найскладніших випадках наказ або розпорядження
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особовим складом не буде виконано взагалі, а виховний вплив на них своєї
мети не досягне.
Первинний підбір доцільних для застосування методів психологічного
впливу
Методи психологічного впливу на підпорядкований військовий
колектив, є тими ж самими, що й методи індивідуального впливу, а саме:
• переконання (аргументація);
• caмoпpoсування;
• навіювання;
• наслідування;
• прохання;
• примус;
• інформування;
• зараження;
• маніпуляція.
Їх сутність та відповідні прийоми було детально розкрито у розділі 1,
п. 1.6. “Сутність основних методів психологічного впливу на підпорядкований
військовий колектив та окремих підлеглих” (ст. 23–44).
З огляду на результати вивчення попередньо наведених чинників, а
також на рівень свого авторитету, інформованості й ситуативні обставини
(характер необхідної цільової виховної роботи, зміст завдання тощо)
командиром обирається формат подачі інформації особовому складу,
поєднаний із відповідно обраним методом психологічного впливу. Це у сумі
має забезпечити найбільш ефективне донесення інформації до особового
складу та мінімізацію (нейтралізацію) його можливого спротиву виконанню
наказу.
Орієнтовна доцільність застосування тих чи інших методів
психологічного впливу в залежності від виявлених показників соціальнопсихологічних характеристик військового колективу наведена у табл. 6, де
методами психологічного впливу є: П – переконання, З – зараження; І –
інформування, С – самопросування, Н – навіювання, Нс – наслідування, Пр –
прохання, Пм – примус, М – маніпуляція.
Остаточний вибір методу здійснюється з урахуванням усіх
показників соціально-психологічних характеристик військового
колективу,
тобто,
шляхом
виявлення
набільш
часто
рекомендованого за певними показниками усіх характеристик
методу.
На відміну від методів, прийоми психологічного впливу через їх значну
кількість та різноманітність умов їх застосування доцільно підбирати не
заздалегідь, а вже в ході роботи з особовим складом, орієнтуючись за
ситуацією.
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Табл. 6
Орієнтовний підбір доцільних методів психологічного впливу
в залежності від показників соціально-психологічних характеристик
військового колективу*
Якість та характер
спілкування
військовослужбовців між
собою у колективі
Характер взаємин між
військовослужбовцями
Колективна думка
Колективний настрій
Колективні мотиви

Колективні цілі

Висока якість,
позитивний
характер
– П, З, І
Дружній

Середня якість,
нейтральний
характер
– П, З, І
Нейтральний

Низька якість,
негативний
характер
– П, І, Пм, М
Ворогуючий

– З, Н, М
Суспільно
сприйнятна
– П, З, І, Пр
Позитивний

– П, Пм, М
Змішана, не
визначена чітко
– П, І, Н, Пм
Нейтральний

– П, Пр
Суспільно
несприйнятна
– Н, М
Негативний

– П, З, І
Виконання
військового
обов’язку
– П, І, С, Нс, Пр
Виконання
поставлених
завдань
– П, І, С, Пр
Професійні
службово-бойові

– П, З, І, Пм
Не визначені чітко

– З, Н, М
Відсутні

– П, З, І
Не визначені чітко

– П, І, Н, Пм
Відсутні

– П, З, І
Не характерні,
відсутні

– П, І, Н, Пм
Колективні традиції
Девіантні
(відхильні,
ненормативні)
– П, І, Нс, Пр
– П, І, Пм
– Пм, М
* – орієнтовний підбір методів психологічного впливу наведено за тієї умови, що
сам командир є зразком виконання військового обов’язку.

При підборі методу психологічного впливу на підрозділ також варто не
забувати, що взаємодія відбуватиметься не з однією особою, а з колективом
(групою осіб). Тому слід готуватися до здійснення впливу на усіх
військовослужбовців загалом (при цьому враховуючи можливу поведінку
неформальних лідерів), а не на кожного окремо.
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3.2. Оперативний аналіз поточного психоемоційного стану
військового колективу безпосередньо перед здійсненням психологічного
впливу на нього
Безпосередньо перед роботою з військовим колективом (здійсненням
психологічного впливу на нього) слід урахувати оперативні психологічні
чинники, які нещодавно, протягом цієї або попередньої доби могли вплинути
на його поточний психоемоційний стан (колективний настрій). До таких
чинників перш за все відносяться:
• радісні, позитивні новини, події у життєдіяльності колективу
(звістки про певні успіхи колективу у військовій службі, законодавче
підвищення рівня соціального забезпечення; видача грошового забезпечення,
премій, нового речового майна; перемога у нещодавньому бою; повернення
шанованого члена колективу зі шпиталю тощо);
• сумні, негативні новини, події у життєдіяльності колективу (звістка
про певні невдачі колективу у військовій службі; нещодавні поразка у бою,
загибель товаришів тощо).
Зазначені чинники суттєво впливають на рівень керованості
військового колективу, характер сприйняття ним керівного впливу, тим
самим роблячи доцільним застосування одних методів та технік
психологічного впливу, і недоцільним – застосування інших.
Слід не забувати, що військовий колектив – це не просто
група слухняних і покірних індивідів, а складний, багатогранний
об’єкт зі своїми інтересами, який може опиратися і протидіяти
командиру у процесі керівництва ним.
Зокрема, у роботі з засмученим, роздратованим колективом не варто
застосовувати метод “Примус” (колектив може почати активно опиратися),
більш доцільними є методи “Зараження” (колектив може перейняти
позитивний психоемоційний фон командира), “Навіювання” (колектив може
прийняти керівний вплив командира через довіру до нього).
У роботі з радісним, позитивно налаштованим колективом метод
“Примусу” також не матиме значного успіху (це може викликати раптову
зміну настрою у колективі), доцільніше використовувати методи
“Переконання” чи “Інформування” (позитивно налаштований колектив легше
сприйматиме логічні доводи та інформацію), або те ж саме “Зараження”, яке
пройде ще легше.
Аналіз поточного психоемоційного стану військового колективу
підрозділу спершу здійснюється перед початком роботи з особовим складом.
При цьому командир в ході спостереження за присутніми
військовослужбовцями має швидко й комплексно оцінити, зокрема, такі
значущі показники:
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• швидкість збору особового складу на вимогу командира;
• прийняті військовслужбовцями пози тіла (у строю за командою
“Вільно” або у вільному розташуванні, без шикування);
• вирази їх облич, міміка;
• погляди;
• характер жестикуляції, особиста поведінка;
• інтонації мовлення у ході спілкування між собою;
• характер спілкування між собою і т. ін.
Основний перелік характеристик для цих і не тільки показників
наведено у розділі 2, п. 2.2 “Оперативний аналіз психоемоційного стану
військовослужбовця під час роботи з ним” (ст. 53–56).
Отримана інформація дає можливість скорегувати (уточнити або
змінити) попередній вибір командиром методу й прийомів психологічного
впливу, які планувалося застосувати у роботі, насамперед, з огляду на
показник “Колективний настрій” (див. табл. 5).
Зазначені показники, а точніше, їх зміни протягом
здійснюваної роботи з особовим складом командир повинен
відслідковувати та за необхідності вчасно корегувати
застосовувані методи і прийоми психологічного впливу.
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3.3. Здійснення психологічного впливу на військовий колектив без
належного часу на підготовку
В умовах відсутності належного часу на підготовку до здійснення
психологічного впливу, у ситуації, що виникла несподівано командир може й
не володіти уточненими даними щодо показників соціально-психологічних
характеристик військового колективу, наведених у табл. 4.
У цьому випадку безпосередньо перед здійсненням
психологічного впливу на підпорядкований військовий колектив
та у ході цього впливу командиру слід перш за все орієнтуватися
на дані оперативного аналізу поточного психоемоційного стану
військового колективу, порядок здійснення якого описаний у п. 3.2. цього
розділу (ст. 68–69).
Також слід обов’язково враховувати деталі, наведені у розділах І та ІІ.
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ПІСЛЯМОВА
Автори цього посібника щиро сподіваються, що він допоможе тобі,
командире, у повсякденній роботі з особовим складом.
Пам’ятай, що не погони або запис у посвідченні особистості офіцера
перш за все роблять тебе командиром для своїх підлеглих, а саме твій
високий авторитет у їх очах, вміння працювати з людьми та досягати разом з
ними основної мети діяльності підрозділу – вчасного та якісного виконання
поставлених перед ним завдань.
Наведені у посібнику поради на перший погляд можуть здатися тобі не
важливими – але це не так.
Не забувай, що у такій непростій діяльності як ефективне управління
підлеглими дрібниць не буває – і ти або ігноруєш корисні знання та у
підсумку втрачаєш ефективність керування особовим складом, або засвоюєш
їх, використовуєш на практиці й успішно ведеш свій підрозділ до
поставлених цілей.
Твої підлеглі – це також люди, а робота з людьми завжди вимагає
зваженого, продуманого та комплексного підходу. Пам’ятай це.
Працюй з ними виважено, вдумливо, щиро – і вони віддячать тобі
справжньою повагою, довірою та намагатимуться ніколи тебе не підвести.
УСПІХІВ ТОБІ В РОБОТІ З ЛЮДЬМИ, КОМАНДИРЕ!
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