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                   РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В   

                                ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ  

У сучасних умовах жорсткої конкуренції, в епоху розвитку інформаційних 

технологій зростає важливість соціально-психологічного клімату в колективі як 

основи розвитку особистості та ефективності його діяльності.   

        Соціально-психологічний клімат є одним з важливих феноменів 

функціонування колективу і  являє собою стійкий до фактору часу стан 

міжособистісних стосунків, що виявляється в сукупності психологічних умов і 

налаштувань, які безпосередньо сприяють або перешкоджають продуктивній 

діяльності колективу. Саме в цьому, з точки зору впливу на результативність та 

успішність, і полягає значущість соціально-психологічного клімату [1, с. 24-29].    

         Слід зазначити, що процес формування особистості в колективі дуже складний 
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та доволі тривалий процес, який вимагає колективних зусиль. Його ефективність 

залежить від рівня розвитку колективу та самого керівника.  Також  на одне із 

перших місць потрібно поставити морально-психологічний клімат, який не тільки 

формує безпосереднє ставлення оточуючих до тієї чи іншої людині, не тільки дає 

оцінку її діяльності, але і виступає певним механізмом зворотного зв’язку, який 

через морально-психологічну атмосферу впливає на кожного члена трудового 

колективу. Моральний клімат впливає на процес реалізації різноманітних відносин у 

колективі, які, зрештою, призведуть до тих чи інших змін у психологічному стані 

кожного його члена [2, с. 99].  

Виходячи з цього, соціально-психологічний клімат може бути чинником не 

тільки росту продуктивності праці, мобілізації внутрішніх резервів трудового 

колективу, але й зміцнення трудової дисципліни. У колективі особистість отримує 

певну вагу, своє місце та призначення. 

Сприятливий соціально-психологічний клімат є умовою підвищення 

продуктивності праці, задоволеності колективом своєю працею. Він значно впливає 

на самопочуття членів колективу, на вироблення, прийняття и здійснення спільних 

рішень, вирішення спільних завдань, на досягнення ефективності діяльності. 

Соціально-психологічному клімату відводиться особливе місце в системі умов 

людської діяльності через те, що він: 

- характеризує найближчі, більш безпосередні умови життєдіяльності; 

- відображає не стільки зовнішні, скільки внутрішні психологічні аспекти 

середовища щодо людини, її психологічну атмосферу; 

- з ним пов’язано уявлення про більш значущий, у структурі способу життя 

людини, плацдарм її трудової діяльності [3]. 

         Отже, роль соціально-психологічного клімату в життєдіяльності колективу 

визначається певними факторами, а саме: він є важливим елементом в загальній 

системі організації спільної діяльності людей, оскільки характеризує внутрішні 

психологічні аспекти мікросередовища та оцінку результатів праці; забезпечує 
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механізм зворотнього зв’язку особистості з соціальним середовищем і сприяє її 

розвитку; визначає міру включення кожного працівника у діяльність, а також 

характер її спрямованості та ефективність. 

Враховуючи все вищесказане, можна зазначити, що соціально-психологічний 

клімат будь-якого колективу впливає на успішну діяльність людини, адже  в 

залежності від того, який саме психологічний клімат панує в колективі, залежить 

емоційний стан людини, а емоційний стан, в свою чергу, впливає на продуктивність 

праці. Від соціально-психологічного клімату залежить міра, яку особистість  

вносить у певну діяльність, характер її спрямованості та ефективність. Таким чином, 

соціально-психологічний клімат можна розглядати як один з важливих факторів і 

резервів підвищення ефективності праці. Формування сприятливого соціально-

психологічного клімату колективу є однією з вагомих умов досягнення 

ефективності життєдіяльності колективу. Від рівня оптимальності соціально-

психологічного клімату кожного окремого колективу багато в чому залежить і 

загальна соціально-політична, ідеологічна та економічна атмосфера суспільства в 

цілому. 
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