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ВСТУП.  

Актуальність проблеми, ціль і задачі дослідження. Питанню 

біосоціальної гармонізації груп, екіпажів, колективів, держав теоретично 

завжди приділялася увага, практичне ж використання цих знань, безперечно, 

дуже актуально в наш час [1]. 

Сьогодні відбуваються зміни не тільки на нашій планеті, в усіх сферах її 

життя, але також спостерігається значне напруження навколопланетного 

простору, вплив якого на людину надзвичайно великий. Потрібна грамотна 

мобілізація дуже важливого економічного ресурсу - колективів, їх гармонійної 

організації на цілісній міждисциплінарній науковій основі знань про структуру 

особистості, її функціонального стану та індивідуального інформаційного 

простору [2,3]. Тому важливі вдосконалення міжособистісних відносин, 

організація і управління трудовим колективом, підвищення рівня мотивації і 

ціннісних орієнтацій кожного індивіда для досягнення виробничо-технічних 

завдань організації, тобто це проблематика організації та функціонування 

соціуму на науково-обґрунтованій біосоціальній платформі. 

Сучасна людина повинна бути різнобічною, в міру емоційно стабільною, 

високошвидкісною, відповідальною, емпатійною, високопрофесійною, 

раціональною [4]. 

Багато дослідників відзначали, що включення людини в систему 

суспільних відношень, придбання певних соціальних якостей для самостійної 

діяльності ведуть до наділу новими об'єктивними характеристиками  - вона стає 

особистістю [1]. Визначальною властивістю особистості служить світогляд 



(система узагальнених поглядів на об'єктивний світ і місце людини в ньому) і 

моральне обличчя. 

В життєдіяльності колективу основною і найбільш уживаною його 

характеристикою є психологічний клімат, що визначається як якісна сторона 

міжособистісних відносин, що сприяє чи перешкоджає продуктивності спільної 

діяльності членів колективу і всебічному розвиткові кожної людини. 

Тому метою роботи являється гармонізація соціально-психологічного 

клімату в колективі співробітників підприємства для наукового обгрунтування 

алгоритмів їх навчання, виховання, збереження біосоціального здоров’я.  

Завдання дослідження: на підставі соціопсихофізіологічних портретів 

співробітників підприємства оцінити енергетичність, актуальний 

функціональний стан колективу (симпато-парасимпатичні співвідношення, 

стрес, депресивні тенденції); соціальну активність; рівень оптимальної 

працездатності як показників психологічного клімату колективу. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 

Міждисциплінарний соціопсихофізіологічний підхід – перспективна 

методологічна основа для розуміння цілісності індивідуальної адаптації 

людини 

В даний час особливо гостро стоїть питання про соціальне, фізичне і 

психічне здоров'я людини і особливо про його професійне довголіття. 

Важливим орієнтиром сьогоднішнього дня має бути здоров'я здорової людини. 

Тому основне завдання наук про людину сьогодні - навчити людей не хворіти, 

для чого необхідно враховувати особливості особистості здорової і хворої 

людини. Головна проблема людини - його адаптація до різних факторів 

зовнішнього середовища - професійним, екологічним, комунікативним - 

повинна вирішуватися в даний час на основі міждисциплінарного розуміння 

єдності соціального, психічного і фізичного в структурі особистості [2,3,4]. 

Сумарна вартість адаптації і буде основополагаючою при оцінці біосоціального 

здоров'я людини. 



Відкривається можливість індивідуально-типологічного підходу до кожної 

людини, що передбачає не зміну його біосоціальної структури, а її врахування в 

різних сферах життя, зокрема в процесі виробничої діяльності. При цьому 

науково-обґрунтований профвідбір дозволяє виділити критерії резистентності 

до певного виду діяльності, зрозуміти сутність професійних захворювань, 

науково обґрунтувати підбір робочих груп, вибір лідера, організацію змінної 

роботи, режимів харчування і відпочинку, необхідність проведення 

індивідуальних реабілітаційних заходів і т.д. 

Оцінка біосоціального здоров'я колективу в поєднанні з оцінкою 

ефективності підприємства дає можливість адекватно і диференційовано 

підійти до визначення стратегії і тактики його розвитку, першочерговості 

вирішення проблем: покращення психологічного клімату, посилення 

оздоровчих заходів, перегляду оплати праці працівників відповідно до 

соціального статусу працівника, морально-етичного виховання і т.д. 

Все сказане відображає безпосередньо таке поняття як біосоціальна 

культура професіонала [5], що включає знання про себе, свої можливості, 

резерви, особливості міжособистісного спілкування, спрямованості 

захворювань і т.д. Біосоціальна культура людини відкриває можливість пізнати 

структуру особистості, краще організувати навчання, праці в цілому, бути 

господарем своєї долі, а не іграшкою власних пристрастей і жертвою власної 

соціопсихофізіологічної безграмотності. Оволодіння біосоціальною культурою 

- запорука соціального, психічного і фізичного здоров'я людини. 

Про структуру особистості в сучасній персонології 

Психологію особистості розглянуто як гостро проблематичну науку, що 

швидко розвивається. У книзі [6] аналізується феноменологія особистості, її 

структура і глибинні причини її поведінки.  

З численних варіантів визначення  особистості  провідними  психологами       

[6.с.16 – 17] більше імпонують наступні: Г.Олпорт (1937) "Особистість - це 

така динамічна організація психофізіологічних систем індивідуума, яка 

визначає унікальний спосіб адаптації до середовища".  



В особистості зосереджені властивості, що відрізняють одну людину від 

іншої; це стійка, добре скомпонована соціопсихофізіологічна структура, це 

ядро, що визначає внутрішню логіку цілісності. Інші автори в терміні 

"особистість" бачать вершину психічного розвитку людини, вищий ступінь її 

саморегуляції, талановитість, вільність і творчість, з якими людина створює 

нові форми суспільних відносин. 

Обговорення питань, пов'язаних з розумінням структури людини, 

спрямоване до знань про риси і типи людини, її поведінки [6]. Ці знання, 

спрямованість теорій, кореняться у власному особистому досвіді їх творців. 

Кожна риса людини представлена континуумом положень (або властивостей 

особистості) з двома екстремумами (наприклад, "свобода" розташована на 

одному полюсі першого континууму, а "детермінізм" - на іншому полюсі цього 

ж континууму; тип особистості може визначатися 2-мя, 3, 6, 8, 16 

індивідуальними властивостями - Айзенк - 3, ММРІ - 13, Юнг - 8, Кеттел – 16,          

Павлов – 3, 12). 

У плані сьогоднішнього розуміння структури особистості і її поведінки 

актуальний, частково, Фрейд, який вказує на цілісність особистості; важлива 

стадійність Еріксона, що підкріплюється відомою V-подібною кривою 

адаптації; вагомий внесок усвідомленого в самоорганізацію людини на основі 

вищих психічних механізмів: зворотної аферентації, самоактиваціі, волі, 

гальмівних нейрофізіологічних механізмів та ін. 

На ниві сучасної актуальності здорового глузду важливі роботи Адлера 

про структуру особистості, який побудував свою типологію за принципом 

двомірної схеми: «соціальний інтерес» і «ступінь активності», що збігається з 

поняттям «рівень енергії» і грає конструктивну або деструктивну роль тільки в 

поєднанні з соціальним інтересом. Соціальний інтерес, як барометр 

нормальності - показник, який можна використовувати як показник якості 

життя. 

Адлер вважав, що життя кожної людини цінне, тому що воно сприяє 

підвищенню цінності інших людей. Еволюція привела людей жити спільно з 



перспективою гармонійного суспільства, де кожна людина зобов'язана, повинна 

вміти грамотно, культурно спілкуватися з іншими; не тільки взаємодіяти, а й 

взаємосодіяти один одному. 

Особливо привертає в актуальності поглядів концепція творчого «Я» 

Адлера: активний принцип життя - сенс і значимість. Творча сила робить 

людину вільним (таким що самовизначається) індивідуумом. Адлер (1870 - 

1937) навіть в ті далекі часи найбільше наближався до прагнення людини 

сьогоднішнього дня: свобода, раціоналізм, швидкість реалізацій, взаємосодія, 

колективний розум, творчий потенціал, людина як єдина, неподільна сутність. 

Особливо корисна для практики Адлерівська терапія - у співпраці, посиленні 

соціального інтересу. Сьогодні це когнітивна терапія – лікування знаннями. 

Егоцелі заміщуються корисними, пацієнт стає впевненіше і сміливіше, починає 

жити без проявів психологічного захисту (невротичних симптомів), що служать 

виправданням помилкового стилю життя. 

Адлер і Юнг - багато в чому симбіоти в своєму світогляді. Юнг трактував 

лібідо (на відміну від Фрейда) як дифузну творчу життєву силу, яка виявляється 

самими різними шляхами (релігія, влада). Він ближче всіх стояв до розуміння 

цілісності структури особистості з різним ступенем вираженості її компонентів. 

Те ж підкреслював і Теплов [2]: "Різниця між людьми - це питання ступеня 

вираженості рис". Зі сказаним співзвучно уявлення Олпорта 

(диспозиціональний напрямок в теорії особистості) про те, що поведінка 

людини завжди є результатом тієї чи іншої конфігурації особистісних рис. 

Наш сучасник, автор гуманістичної теорії особистості Еріх Фромм (1900 - 

1980) пішов ще далі в відмалюванні соціальних детермінант особистості. 

Поведінка людини може бути зрозумілою лише в світлі впливів культури, 

існуючих в даний конкретний момент історії. Він першим сформулював теорію 

типів характеру, засновану на соціологічному аналізі того, як люди в 

суспільстві активно формують соціальний процес і саму культуру (розгляд 

людських потреб в економіко-політичному контексті). 



Всі наукові зусилля ряду авторів [2,3,4] були спрямовані на підтвердження 

сказаного, на розробку широкого спектра міждисциплінарного комп'ютерного 

експерименту і теоретичних розробок по соціопсихофізіологічній 

індивідуальній (а не середньостатистичній) адаптації людини.  

Розробки уявлень про біосоціальну культуру людини та її основ, що 

включає знання про тип особистості, її динамічну структуру і індивідуальний 

адаптаційний інформаційний простір (ІАІП) в різних сферах сучасного 

людинознавства (біофілософія, біоекономіка, біополітика, біоісторія та ін.) - це 

наступний, реальний для реалізації пласт знань щодо вдосконалення та 

гармонізації сучасної людини [4,5]. 

Ці дуже короткі огляди по еволюції персонологічної науки дають 

можливість констатувати: 

1. В даний час персонологія, як галузь знань дуже необхідна людству, 

знаходиться, на думку, навіть найвідоміших психологів, в стані своєрідного 

насичення, а значить «втоми» всілякими емпіричними знаннями. Навіть 

існують такі образливі про психологію висловлювання: «вершник без голови», 

«ще не вийшла з періоду дитинства», «наречена без приданого». 

2. Накопичений матеріал необхідно систематизувати, уніфікувати, комп'ю-

теризувати на шляху до сучасного розуміння структури особистості, яка 

сьогодні в зв'язку з новими можливостями комп'ютеризації, 

психофізіологічного міждисциплінарного експерименту отримує нову 

об'єктивну поліфункціональну інтерпретацію. 

3. Міждисциплінарність як новий методологічний напрям сьогоднішнього 

дня відображає симбіоз наук, їх взаємосодію в досить актуальній, грамотній 

допомозі людині - розумінню механізмів індивідуальної (а не 

середньостатистичної) адаптації людини, зменшення біосоціальної «ціни» 

адаптації в цьому досить складному, мінливому світі. 

По-суті такі типологічні групи, наприклад, як холерик, флегматик, 

сангвінік і меланхолік повинні пройти свій індивідуальний адаптаційний 

коридор з отриманням різнорівневих індивідуально-типологічних показників 



(біохімічних, нейрофізіологічних, інформаційних та ін.) з подальшим 

орієнтуванням на формування індивідуальної формули управління життєвим 

циклом людини, виходячи з особливостей її індивідуального портрета (гено- 

фенотипічно обгрунтованого). 

4. Поряд з політичною, економічною революціями необхідна ще 

соціокультурна, на основі систематизованого пласта сучасних 

міждисциплінарних знань про людину. 

5. Психологія рухається по шляху - містика, філософія, матеріалізм 

сучасності; людина - homo erectus, homo sapience, homo intelligence в XXI 

столітті. Хочеться вірити, що така важлива наука як психологія, озброївшись 

новими об'єктивними знаннями, може стати основоположником гарного 

самопочуття людини, його високої активності і настрою (відчуття щастя). А ще 

вкрай важливо для кожного - навчитися розуміти інших людей і вміло з ними 

спілкуватися. 

Біосоціальна культура людини - знання про себе і свої індивідуальні 

адаптаційні можливості -  повинна стати реальним грамотним помічником 

ефективного і якісного життєзабезпечення людини, ознакою високої її 

компетентності в XXI столітті. 

Колектив як вища й оптимальна форма внутрішньогрупової взаємодії 

Група проходить за час її існування кілька стадій у своєму розвитку. 

Розглядається наступна ієрархія первинних груп: групи низького рівня 

розвитку (дифузійні, номінальні), групи середнього рівня розвитку (кооперації), 

групи високого рівня розвитку (колектив).  

Групи високого рівня розвитку (колектив в повному розумінні цього 

слова) відзначаються насамперед своєю колективістичною спрямованістю, 

прийняття кожним цілей і задач спільної діяльності. Група може вирішувати 

досить складні і різноманітні задачі [7, с.18]. Колектив – це підсумок і ціль 

організаторської і виховної роботи, вища форма групового розвитку. 

Відмітними ознаками колективу є: суспільна корисна діяльність, високий 

рівень згуртованості, демократичний стиль керівництва, висока ефективність 



діяльності, керівник групи – лідер, перевага активістів, здатність до емпатії, 

здоровий психологічний клімат [7]. 

Соціально-психологічний клімат колективу і його складові 

За останні роки проблема соціально-психологічного клімату відбита в 

досить великій кількості науково-практичних робіт, в яких обґрунтовано 

чинники, які забезпечують ефективність управлінської діяльності та впливають 

на формування високої ефективності праці та соціопсихофізфологічне здоров’я 

колективу [8,9].  

В життєдіяльності колективу основною і найбільш уживаною його 

характеристикою є психологічний клімат. Психологічний клімат 

визначається як якісна сторона життєдіяльності колективу, його 

професійної ефективності, біосоціального здоров’я. Формування і 

удосконалення його – одна з найважливіших задач персонології. 

Здоровий психологічний клімат – це найважливіший фактор успішної 

життєдіяльності людини. Напруженість людських відносин суттєво знижує 

настрій духовного підйому, руйнує біосоціальне здоров’я дюдини. Субєктивна 

сторона відносно трудового колективу описується як задоволеність працею з 

цілим рядом складових: економічних (зарплата), соціальних (забезпечення 

житлом), гігієнічних (оснащення робочіх місць), соціально-психологічних 

(особливості життєдіяльності колективу), особистісних (особливості поведінки 

окремих членів групи). 

Дуже важливим феноменом в становленні психологічного клімату в 

колективі та його гармонізації є керівництво, яке є носієм визначених людських 

рис і пристрастей. Тому узагальнені динамічні соціопсихофізіологічні портрети 

всіх членів колективу та їх функціональний стан є об’єктивними показниками 

якості підприємства. Це співвідношення чоловіків-жінок, кількість сучасних 

жінок, інтровертів-екстравертів, сов-жайворонків, «активістів»-

«індиферентного пасиву» - «болота» і інші. Такий портрет колективу дасть 

показники його актуального функціонального стану і властивостей: ергічность 

(активність), депресивність, гіперагресивність, емпатія (співпереживання), 



творчий потенціал, контактність, контроль за поведінкою, адекватний 

нормальній людині морально-етичний потенціал, характер міжособових 

відношень і багато іншого. Тому формування здорового соціально-

психологічного клімату первинного колективу (сім’я, школа, інститут, 

організація), чи більших за розміром спільнот (світові спільноти) – одна з 

найважливіших проблем персонології всього світу у ХХІ столітті. 

Є надія, що більш активне залучення людського фактору як людського 

капіталу, його науково обґрунтованої платформи про міждисциплінарні 

соціопсихофізіологічні механізми індивідуальної адаптації людини, активна 

комп’ютерізація проблеми стануть проривним, високо раціональним моментом 

на шляху професіоналізму персонологів в плані створення повнокровного, 

щасливого способу життя людини та колективу. 

 

КОМПЛЕКСНА СОЦІОПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА  

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

У даній роботі розглянуті результати обстеження 40 осіб одного с/п в плані 

отримання даних про його біосоціальне здоров'я, як основи психологічного 

клімату. 

Для отримання результатів використана комплексна 

соціопсихофізіологічна методика, що дає можливість оцінити актуальний стан і 

особистісні властивості кожної людини і колективу в цілому В арсенал засобів 

дослідження увійшли Мінесотський багатопрофільний особистісний тест - 

ММРI [10,12], колірний тест Люшера [11], методика оцінки властивостей 

нервової системи Стреляу [13], активометрична методика [14], біоритмологічна 

методика оптимальної працездатності «сови-жайворонки» [15] і експрес- 

методика по вивченню соціально-психологічного клімату в трудовому 

колективі [16], програмно реалізовані в автоматизованій системі 

багатостороннього соціопси-хофізіологічного дослідження особистості 

«АСМИЛ» [17]. 

 



АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЮВАННЯ 

Оцінка актуального стану. Отримані наступні результати: 79% від 

загальної кількості обстежених (100%) свою актуальну проблему розглядають 

як необхідність активно діяти проти обмежень і перешкод на шляху їх 

самореалізації, незалежності і свободи; потребу самостійно розпоряджатися 

своєю долею, приймати рішення під час здійснення своїх планів. Причому 36% 

з них мають намір робити це значним вольовим зусиллям, незважаючи на явну 

присутність в їх психофізіологічних портретах депресивних тенденцій. 12% від 

усіх обстежених виявили розчарування, крах надій, відчуття безсилля перед 

лицем труднощів. Виявлено потребу в спокої і безпеці, похмурий, пригнічений 

настрій, виражені астенизація і апатія, необхідність відгородження себе від 

руйнівних і спустошливих впливів. 

Цілісна оцінка соціопсихофізіологічного профілю обстежених дала 

можливість виділити різні рівні адаптації: 50% - середньонормативна група (в 

межах середньонормативного розкиду), 28% - ослаблена адаптація, напружений 

рівень вираженості властивостей, наявність проблем і конфліктів; 22% - 

дезадаптація, дуже високий рівень вираженості властивостей, проблем і 

конфліктів. Узагальнена картина актуального функціонального стану колективу 

знайшла відображення в рівні його емоційної напруженості (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рівень емоційної напруженості в колективі 

 

Легкий стрес 
26% 

Середній стрес  
42% 

Сильний стрес  
23% Відсутність стресу 

                9% 



Відсутність стресу виявлено у 9% обстежуваних. Решта 3 діапазону стресу, 

зумовлені різним ступенем напруги (активації) психофізіологічних систем 

організму, розподілилися між легким стресом (26% обстежених), середнім 

(42%) і сильним стресом (23%). 

Легкий стрес, суб'єктивно переживається як стан деякого хвилювання, 

внутрішнього неспокою, відображає не що інше, як мобілізаційний режим, 

конструктивний стрес (еустресс) і сприяє оптимальній роботі організму. 

Такому рівню напруги систем відповідає деяка інтенсифікація 

внутрішньоклітинного метаболізму, поліпшення процесів надходження і 

переробки інформації.  

Середній стрес - стан найвищого напруження функціональних систем 

організму з елементами зниження адекватності відображення інформації, 

фрагментарним мисленням, дезорганізацією діяльності і, відповідно, значним 

зниженням її ефективності. Поведінково домінують дратівливість, емоційна 

нестійкість, агресивність, упертість, протестні реакції, страх, небалакучість. 

Продуктивність діяльності значно знижена. 

Сильний стрес (дистрес) - перенапруження систем організму, їх виражена 

неузгодженість, істотне утруднення надходження і переробки інформації, 

«енергетичний голод» - системи працюють на накопичення енергії 

(парасимпатичне домінування). Звідси пасивно-оборонна поведінка, 

розгубленість, низький рівень працездатності. Домінують «афекти 

неадекватності» і відповідні їм форми поведінки - «відхід у себе», «в хворобу», 

апатія, астенія. Функціональні зміни переходять в стійкі органічні. 

Колектив у стані перевтоми і стресу не може адекватно сприйняти керуючі 

впливи так як формує природний «захист», багато знецінюючи, в тому числі і 

соціальну активність; працює в режимі «холостого ходу», своєрідного 

«застою», коли всі системи напружені, а вихід безрезультатний. Тому 

управління соціопсихофізіологічним здоров'ям колективу, його соціально-

психофізіологічним кліматом повинно бути направлено на підтримку легкого 



стресу з виключенням сильного і середнього, які є основою патогенезу різних 

захворювань. 

Оцінка особистісних властивостей колективу. Витривалість нервової 

системи колективу в%, відповідно, - з сильною нервовою системою - 61%, 

слабкою і середньою - 39%. Звідси «провідних» - 40%, «відомих» - 60%, явно 

виражених лідерів - 21% (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Деякі соціопсихофізіологічні особливості колективу  

(в% від загальної чисельності колективу).  
Позначення: 1 - витривала нервова система, 2 - слабка і середня витривалість 

нервової системи, 3 - «провідні», 4 - «ведені», 5 - явні лідери, 6 - творчо 
окреслені індивідуальності, 7 - «мужні» жінки, 8 - нормальний жіночий стиль 

статеворольової поведінки, 9 - «жіночні» чоловіки, 10 - «дуже мужні» 
чоловіки, 11 – інтроверти, 12 - екстраверти. 

 
Перші відрізняються сильною нервовою системою і високою рухливістю 

нервових процесів, активною життєвою позицією, високою пошуковою 

активністю; в структурі мотиваційної спрямованості - переважання мотивації 

досягнення, стресостійкість. Другі - середня і слабка нервова система, пасивно-

споглядальна позиція, невпевненість в собі, переважаюча мотивація - 

уникнення неуспіху, низький рівень самооцінки. При цьому необхідно 

акцентувати увагу на тому, що «провідні» та «ведені» - це не «хороші» і 

«погані», а витривалі і не дуже до різних середовищних впливів. «Лідери», які 

займають у структурі колективу 21%, відрізняються від «провідних» значно 

більшими комунікативними, практичними і інтелектуальними можливостями. 
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У колективі досить високий відсоток (24%) «мужніх» жінок з вираженою 

акцентуацією чоловічих рис, що знаходять відображення в незалежності, 

високій активності і рівеня домагань (рис.2). У профілях з провідними піками за 

шкалою «мужності» відзначаються навіть риси жорсткості з асоціальними 

тенденціями (виражена конфліктність, фанатичне відстоювання своєї позиції). 

Особливості статеворольової поведінки жінок такого типу знаходять 

відображення в вираженій сексуальної стурбованості, прагматичному 

відношенні до контактів, побудованому на чисто фізіологічному потязі; в 

тенденції до частої зміни сексуального партнера, в відсутності глибокої 

душевної прихильності до нього. 

Нормальний жіночний стиль статеворольової поведінки, що включає 

м'якість, сентиментальність, мудрість, відданість сімейним інтересам, почуття 

обов'язку і відповідальності в родині, характерний для 21% жінок. 

Ортодоксально жіночного стилю статеворольової поведінки з явними 

утриманськими тенденціями, сльозливістю і т.д. не виявлено. 

Чоловіки розподілилися таким чином: «жіночні» чоловіки - 15% з 

характерними для них гуманістичною і естетичною спрямованістю інтересів, 

високим інтелектом, потребою в доброзичливих гармонійних відносинах, 

схильністю до стримування агресивних і антисоціальних тенденцій (рис.2). 

Чоловіків з ортодоксально мужнім стилем статеворольової поведінки з 

вираженою сексуальною стурбованістю, прагматичним ставленням до 

контактів, побудованим на чисто фізіологічних потягах; з тенденцією до частої 

зміни сексуального партнера і відсутністю глибокої душевної прихильності - 

9%. 

Особливий інтерес в плані диференціювання особистісних властивостей, 

функціонального стану та оптимальної працездатності колективу 

представляє така властивість як інтроверсія-екстраверсія. Інтроверсія 

відображає спрямованість інтересів особистості всередину, в свій власний світ 

переживань і відчуттів, роздумів і висновків; екстраверсія - зовні. Для 

інтровертів характерні замкнутість, сором'язливість, дратівливість, інертність в 



прийнятті рішень, холодність до людей, прагнення до самотності. Спілкування 

дається ціною значного емоційного напруження, про який знають тільки вони 

самі. У ролі лідера виступають вкрай рідко. Інтроверти склали 34% (рис.2).  

Для екстравертів типові відкритість, добросердечність, товариськість, 

природність і невимушеність, уважність, м'якосердечність у взаєминах, 

активність в усуненні конфліктів, довірливість, емоційність. Екстраверсія несе 

атрибути лідера. Екстравертів в колективі - 66% (рис.2). Фактор інтроверсії-

екстраверсії можна розглядати не тільки як особистісну властивість, а й як стан 

- функціональну інтроверсію, що відображає тимчасовий вихід людини в себе, 

свій світ, реалізацію способів біологічного захисту в зв'язку з необхідністю 

огородження від зайвої травмуючої екзогенної інформації.  

З цієї точки зору представляють інтерес творчо окреслені 

індивідуальності колективу з нешаблонним підходом до вирішення проблем, 

творчо обдарованим, без догматизму суджень і мислення. При цьому для них 

характерна відокремлено-споглядальна позиція, схильність до роздумів, 

превалюючим над почуттями; цілісний стиль сприйняття, оригінальність 

суджень і висловлювань. При цьому дуже важливим є рівень професійних 

можливостей. У цій роботі ми цього не вивчали. Індивідуальною особливістю 

таких особистостей є труднощі в спілкуванні, дуже складна адаптація в 

середовищі. Домінують винахідливість в контактах, відомий суб'єктивізм в 

оцінках. Незалежність поглядів, висока потреба в актуалізації своєї 

індивідуальності. Недостатньо сформована раціональна життєва платформа, 

тому практичний аспект слабо виражений. Дуже складно вони адаптуються в 

режимних видах праці з необхідністю дотримання формальностей, відсутністю 

свободи при прийнятті рішень і терпимості з боку оточуючих. Творчо 

окреслених індивідуальностей в колективі 30% (рис.2). 

Оптимальна працездатність колективу. Лейтмотивом даної роботи 

залишається індивідуальне і колективне здоров'я, як показник якості 

підприємства, безпосередньо пов'язане з науковою організацією праці і 

відпочинку колективу. Останнє включає знання про періоди оптимальної 



працездатності членів колективу з позиції біоритмологічного підходу [15]. 

Йдеться також про використання цих знань при плануванні нарад, конференцій, 

організації змінної роботи і т.д. 

Дані про «сов» (вечірній тип оптимальної працездатності), 

«жайворонків» (ранковий тип оптимальної працездатності) і «індиферентний» 

тип оптимальної працездатності розподілилися так: перші - 12%, другі - 16%, 

третій - 70% (рис.3). В основному тип оптимальної працездатності в 

досліджуваному колективі не має чітких меж. При явно окресленому типі 

оптимальної працездатності необхідно це враховувати при організації змінної 

роботи, комплектуванні мікрогруп спільної діяльності, особливо при роботі в 

особливих і екстремальних ситуаціях. 

 
 

Рис. 3. Оцінка періодів оптимальної працездатності співробітників 
 

Активометрія членів колективу. Одним з важливих чинників для 

збереження соціального здоров'я колективу і адекватного психологічного 

клімату є реалізація соціальної активності людини, її авторитет, адекватне 

матеріальне заохочення і стимулювання її праці. У зв'язку з цим була 

використана активометрична методика, що дозволяє кількісно виміряти ступінь 

активної участі працівника в різних сферах трудової діяльності [14]. Соціально-

активним називають такого працівника, який не тільки сам перевиконує норму, 

але і прагне навчити інших, а коли необхідно, надає їм безкорисливу допомогу. 

Був використаний метод експертних оцінок за спеціальним 

опитувальником для визначення соціальної активності працівників в трудовому 

колективі [14]. Результати активометричного опитування кожного експерта, 
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якими виступали начальник і керівники груп (4 чол.), дали такі результати (рис. 

4). 14% від усієї кількості обстежених - "активісти", висувають вимоги не 

тільки до себе, але і до своїх колег, надаючи їм посильну допомогу, ділячись 

досвідом, вважаючи не тільки на нього покладені, а й спільні завдання 

колективу своїми власними; 46% - "здоровий пасив", висуває вимоги до себе 

сам, розуміючи завдання, поставлені перед ним як свої особисті, виконуючи 

обов'язки навіть тоді, коли не буде контролю з боку керівництва; 24% - 

"пасивний дезорганізатор", не виконує вимог колективу, не вирішує якісно і 

ефективно поставлених завдань. І найпасивніша група колективу (16%) - 

"індиферентний пасив", особистість виконує функції і вирішує поставлені 

перед нею завдання в силу тих чи інших "примусових" впливів. 

 

 
Рис. 4. Активометричне опитування співробітників 

 

Оцінка психологічного клімату в колективі. Для дослідження психо-

логічного клімату в трудовому колективі використовувалася експрес-методика 

[16]. Методика дозволяє виявити емоційний, поведінковий і когнітивний 

компоненти відносин у колективі. Перший відображає міжособистісні симпатії 

або антипатії в колективі; другий - бажання працювати в ньому і спілкуватися з 

членами колективу в сфері дозвілля. Основним критерієм третього 

компонента обрана змінна "знання-незнання" ділових і особистісних якостей 

членів колективу (рис. 5) 
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Рис. 5. Оцінка окремих компонентів відносин в колективі 

 

Середня оцінка вибірки по кожному компоненту показала наступне: по 

емоційному компоненту - 0.78, по когнітивному - 0.31, по поведінковому - 0.1. 

Висновок по колективу: суперечливі, невизначені тенденції. 

Емоційний компонент набрав найбільшу кількість позитивних балів і 

відображає згоду респондентів з тим, що їм подобається колектив, в якому 

хороші люди, атмосфера взаємовідносин і взаємоповаги; когнітивний і 

поведінковий компонент досить невизначені. Небажання працювати в 

колективі, в якому хороші товариські стосунки і взаєморозуміння, мабуть, 

пов'язано з невизначеністю стратегічної лінії організації, що не залежить від 

колективу. Виражене емоційне напруження більшості обстежуваних 

підтверджує це. 

ВИСНОВКИ І ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Оцінка індивідуального і колективного актуального стану говорить про 

досить високий рівень психоемоційного напруження, депресивних тенденцій 

обстежуваних, а також значної вираженості фукціональної інтроверсії 

(ізоляція), астенізації і апатії (відсутність стресу - 9%, легкий стрес - 26%, 

середній стрес - 42%, сильний стрес -23%). 



2. Оцінка періодів оптимальної працездатності колективу свідчить про 

домінуючий індиферентний тип оптимальної працездатності, що не залежить 

від часу доби. Для інших ця динаміка повинна враховуватися індивідуально. 

3. Вимірювання соціальної активності виділяє домінування "здорового 

пасиву" - високовимогливих і самостійних працівників. Ця категорія є 

своєрідним резервом для соціального і матеріального заохочення, тим більше, 

що кількість "активістів" в колективі дуже мала. 

4. Особливу увагу в плані корекції спілкування і розподілу обов'язків у 

колективі необхідно приділяти інтровертам, міжособистісні контакти яких 

супроводжуються значною емоційною напругою, орієнтуючи їх на діяльність 

"кабінетного" стилю, не пов'язану з широкими соціальними контактами. 

5. Оцінка соціально-психологічного клімату вказує на виражену 

дисоціацію, різноспрямованість трьох компонентів його структури: емоційного, 

поведінкового та когнітивного. Останнє, швидше за все, пов'язано з певними 

проблемами вищого рівня, зокрема зі стратегічною лінією розвитку 

підприємства, підтвердженням чому - виражене емоційне напруження 

колективу. 

6. До конкретних заходів по психічній релаксації колективу можна 

віднести наступні: зниження рівня виробничих навантажень і надання 

відпустки тим, хто в цьому має гостру потребу; урахування деяких 

індивідуальних особливостей співробітників при розподілі обов'язків; перегляд 

обов'язків кожного члена колективу, відповідності його соціальної активності 

рівню заробітної плати; посилення директивно-коллегіонального стилю 

керівництва, що передбачає товариський тон, похвалу і осуд з урахуванням 

думки колективу; ведення дискусій щодо посилення поведінкового і 

пізнавального компонентів колективу. 

7. В цілому досить висока витривалість колективу, оптимальне 

співвідношення "провідних" і "ведених", достатня кількість потенційних 

лідерів, хороший психологічний клімат в колективі, домінування самостійних, 

вимогливих до себе працівників і екстраверсія, необхідні для широких 



перспективних контактів, гуманістична спрямованість колективу орієнтують на 

подальший плідний розвиток. 

У роботі представлені дані про соціально-психологічний клімат 

підприємства, що базується на індивідуальному і колективному біосоціальному 

здоров'ї з метою підвищення ефективності підприємства в своїй першій 

ітерації. Подальший більш тонкий і глибокий аналіз різних сторін діяльності 

колективу може дати інформацію про професійну придатність, рівень 

інтелекту, сумісність при комплектуванні малих груп для виконання особливо 

важливої роботи та б.і. 

У ХХІ столітті – столітті глобалізації, що посилюється, наростаючої 

геофізичної і соціальної напруженості, інтенсифікації виробництва – ще 

приорітетнішою стає проблема людського капіталу, інтелектуалізації і 

гуманізації колективів, коректного ефективного використання цих знань не 

лише в нашій країні, але і у всіх країнах світової спільноти. Можливо, достатня 

готовність міждисциплінарних знань про людину, структуру її особистості і 

комп’ютерних технологій зорієнтують міждисциплінарних дослідників на 

принципово нові програми по людинознавству. Біосоціальна культура буде 

сприяти самопізнанню, адекватному взаємосприйняттю, коректній взаємодії, і 

може стати фундаментом високої компетенції людини ХХІ століття. 
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