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ТЕМА 5 ГРУПА І КОМАНДА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:
знати: ознаки та види груп і команд; характеристики групової роботи;
характеристику командних і функціональних ролей;
вміти: застосовувати навички командоутворення; підвищення групової і командної
згуртованості; володіти навиками фахової взаємодії; працювати у колективі та
формувати реальні і віртуальні команди різного типу.
Основні теоретичні положення
1. Поняття та види груп

 Група — об'єднання певної кількості людей (двох і більше), що взаємодіють,
взаємозалежать та взаємовпливають один на одного для досягнення конкретної
мети, які розглядають себе як частину єдиного цілого.
 Великі групи - соціальні спільності людей, що існують в масштабах всього
суспільства (країни) і виділені на основі різних типів соціальних зв'язків, які не
припускають обов'язкових особистих контактів (нації, вікові групи тощо).
 Малі групи - нечисленні по складу групи людей, об'єднані спільною діяльністю,
що знаходяться у безпосередньому особистому спілкуванні і взаємодії
 Формальні групи - групи, створені за рішенням керівництва в структурі
організації для виконання певних завдань для досягнення мети організації
 Неформальні групи - групи, що створюються нерегульованим шляхом, стихійно
на підставі спільності інтересів її членів, симпатій, єдності поглядів і переконань чи
з інших мотивів
 Цільові (проектні) групи - групи, створені для досягнення певної мети
 Функціональні групи - групи, орієнтовані на довготривале виконання певної
функції
 Референтні (еталонні) групи - групи, погляди, норми та цінності якої є взірцем
для особистості, і за ними вона формує свої життєві ідеали, звіряє дії та вчинки
 Нереферентні групи (групи приналежності) - групи, в яких люди реально
перебувають, проходять навчання або працюють
 Реальні групи - групи, що фактично існують у просторі та часі і об'єднані
реальними відносинами
 Умовні групи - групи людей, умовно об'єднаних для цілей конкретного
дослідження за певною ознакою, наприклад, за статтю, віком

2. Причини створення груп і стадії їх розвитку

•
•
•
•

Причини виникнення груп
Економічні причини. У ряді випадків люди
вважають, що зможуть отримати вищий
економічний результат, більшу винагороду,
об'єднавшись в групу.
Фізичні (природні) причини. В організації, як
правило, групи формуються за родом занять,
специфікою роботи, просторовою близькістю.
Соціально-психологічні причини:
• потреба в безпеці (група може захистити
своїх членів від тиску адміністрації, вимагати змін в
плануванні робочих місць, поліпшення умов роботи);
потреба в приналежності до певної групи людей;
потреба в пошані і самовираженні (приналежність до елітної групи може
підвищувати престиж працівника, створює можливості реалізувати свої здібності з
максимальною віддачею);
спільність установок і цінностей;
емоційна близькість.
Стадії розвитку груп

3. Робоча група і команда: схожість і відмінність
Перетворення групи в команду відбувається, коли:
• всі її члени розглядають досягнутий успіх як спільний;
• довіра один до одного і до керівника постійно зростає;
• культивується і посилюється відчуття приналежності до команди;
• приналежність до команди вважається престижним станом;
• цілі команди постійно реалізуються.
 Таким чином, команду можна розглядати як вид групи в організації, що
знаходиться на вищому ступені розвитку

 Колектив - група людей, які об'єднані спільною діяльністю і мають єдині цілі,
підпорядковані цілям суспільства
 Творчі (дослідницькі) команди - команди, націлені на дослідження можливостей
середовища і пошук альтернатив
 Команди тактичної реалізації- команди, націлені на виконання заданого плану
 Команди з розв'язання проблем- команди, націлені на складні і невизначені
проблеми
 Крос-функціональна команда - команда, яка формується з представників різних
підрозділів формальної організації і відображає їх інтереси.
 Інтактна команда («інтактний» означає непошкоджений, цілий) - виробничий
підрозділ або довгочасно існуюча робоча група, що виробляє певний продукт або
послугу.
 Команда проекту - команда, яка створюється на період здійснення проекту або
однієї з фаз його життєвого циклу;
 Управлінська команда - команда, яка формується на середньому і вищому рівнях
управління підприємством і виступає елементом в системі менеджменту.
5. Ухвалення рішень в групі

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Е. Шейн, відомий учений і консультант, провів
широкі дослідження груп з метою аналізу і
вдосконалення процесів ухвалення рішень. Він
продемонстрував,
що
групи
можуть
ухвалювати
рішення
з
застосуванням
наступних методів:
відсутності відповідної реакції;
правила старшинства;
правила меншості;
правила більшості;
консенсусу;
одностайності.

 Консенсус – групові рішення, які користуються вираженою підтримкою
більшості її членів, тобто більшість членів схвалюють рішення, а інші згодні
підтримати його.
Досягненню групового консенсусу сприяє дотримання наступних порад:
• Не дотримуйтеся сліпо своєї точки зору, враховуйте реакцію інших на ваші
вислови.
• Не міняйте своєї точки зору для того, щоб досягти швидкої згоди.
• Уникайте зниження гостроти конфлікту методами голосування, кидання монети
або укладання угоди.
• Спробуйте залучити всіх в процес ухвалення рішення.
• Не заважайте виявленню розбіжностей, щоб можна було обговорити інформацію і
різні думки.

• Не робіть акцент на зіставленні переможців і тих що програли: спробуйте знайти
альтернативи, прийнятні для всіх.
• Обговорюйте пропозиції, слухайте уважно і заохочуйте до участі всіх без
виключення.
МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ УХВАЛЕННЯ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ
• Мозковий штурм.
• Техніка номінальних груп.
• Метод Делфі
• Ухвалення рішення за допомогою комп'ютера.
6. Особливості поведінки особистості у групі





•
•
•
•
•




Найважливішими поняттями, котрі визначають місце й
особливості поведінки особистості в групі є статус, позиція і
роль.
 Статус - становище працівника в групі у відповідності
із займаною посадою (формальний, офіційний статус), а також положення в
групі, яке відводять працівникові інші її члени (неформальний, неофіційний
статус).
Статус особистості відображає визнання чи невизнання особи, повагу чи
неповагу, симпатію чи антипатію до неї у групі, колективі, суспільстві.
Позиція особистості - погляди, уявлення, установки особистості відносно умов її
життєдіяльності.
Роль особистості - певна соціальна, психологічна характеристика особистості,
спосіб поведінки залежно від її статусу і позиції у групі, суспільстві, системі
міжособистісних, суспільних відносин.
Ролі можуть бути:
передбачуваними (очікуваними)
- це модель поведінки, очікувана від членів
групи і визначається специфікою роботи;
сприйманими - модель поведінки з точки зору самого працівника, що займає
певну посаду;
запропонованими - фактична модель поведінки члена групи.
Оточення у ставленні до особистості має рольові сподівання - систему уявлень
про те, як людина повинна поводитися в певній ситуації, чого від неї можна
очікувати.
Серед багатьох ролей розрізняють передусім соціальні ролі - нормативно
схвалений спосіб поведінки, очікуваний від кожного, хто займає певну позицію,
та психологічні ролі, які досягаються особистісними зусиллями індивіда.
Групова норма - вироблена групою сукупність правил і вимог, на основі яких
розгортаються відносини, реалізуються взаємодії, взаємовпливи індивідів.
Групова згуртованість - процес групової динаміки, який характеризує міру
(ступінь) прихильності до групи належних до неї осіб.
Групові процеси - процеси, що організують діяльність групи. До них, наприклад,
відносять взаємодія членів групи при виконанні певного завдання, процедури
прийняття рішень у групі, обмін інформацією, соціальну підтримку

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ
Поняття та види груп
Причини виникнення груп
Стадії розвитку груп
Особливості стадії формування групи: «Стадія бурі»
Особливості стадії формування групи: «Стадія нормування (початкової
інтеграції)»
6. Особливості стадії формування групи: «Стадія виконання»
7. Особливості стадії формування групи: «Стадія перерви»
8. Умови перетворення групи в команду
9. Відмінності команди від групи типи команд
10. Класифікація команд у сучасному менеджменті
11. Особливості методу ухвалення рішення групою: Метод відсутності відповідної
реакції
12. Особливості методу ухвалення рішення групою: Метод правила старшинства
13. Особливості методу ухвалення рішення групою: Метод правила меншості
14. Особливості методу ухвалення рішення групою: Метод правила більшості
15. Особливості методу ухвалення рішення групою: Метод консенсусу
16. Особливості методу ухвалення рішення групою: Метод одностайності
17. Методи покращення ухвалення групових рішень
18. Особливості поведінки особистості у групі: Поняття статусу.
19. Особливості поведінки особистості у групі: Поняття позиції особистості
20. Особливості поведінки особистості у групі: Поняття ролі особистості
21. Особливості поведінки особистості у групі: Групова норма. Групова згуртованість. Групові процеси.
1.
2.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:
1. Чому окремий робітник є основним фактором
майбутнього успіху в команді?
2. Наведіть основні механізми сприйняття робітників в
команді.
3. Як груповий досвід та членство впливають на розвиток
особистості?
4. Як розвиваються норми в групах, і чому члени групи
підкоряються їм?
5. Які основні внутрішні і зовнішні ознаки належать групі і команді?
6. Розкрийте чинники, що впливають на формування групи і команди в
професійній діяльності.
7. Які критерії лежать в основі малих, середніх та великих груп?

8. Наведіть основні аспекти існування малої групи. Які відмінності існують між
малими і середніми групами?
9. Охарактеризуйте команду за функціональним діапазоном і взаємозамінності
членів.
10. Надати критерії Р.М. Белбіна щодо роботи в команді.
11. Чому люди свідомо створюють групи або приєднуються до існуючих груп?
ТЕСТ
«СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНА ДИФЕРЕНЦИАЦІЯ МАЛИХ
ГРУП»
ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕСТА:
Визначення типів індивідуального сприйняття реальних малих груп.
Інструкція до тесту
На кожен пункт анкети можливі три відповіді, позначені літерами А, Б, В.
З відповідей на кожен пункт виберіть той, який найточніше відображає Вашу точку
зору. Пам'ятайте, що поганих або гарних відповідей в даній анкеті немає.
Літеру своєї відповіді (А, Б або В) занесіть до листа відповідей проти відповідного
номера питання. На кожне питання може бути обрана тільки одна відповідь.
ТЕСТ
1. Кращими партнерами у групі я вважаю тих, хто:
А. Знає більше, ніж я.
Б. Всі питання прагне вирішувати спільно.
В. Не відволікає увагу викладача.
2. Кращими викладачами є ті, які:
А. Мають індивідуальний підхід.
Б. Створюють умови для допомоги з боку інших.
В. Створюють в колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться висловлюватися.
3. Я радий, коли мої друзі:
А. Знають більше, ніж я, і можуть мені допомогти.
Б. Уміють самостійно, не заважаючи іншим, домагатися успіхів.
В. Допомагають іншим, коли випаде нагода.
4. Більше за все мені не подобається, коли в групі:
А. Нікому допомагати і є у кого повчитися.
Б. Мені заважають при виконанні завдання.
В. Решта слабкіше підготовлені, ніж я.
5. Мені здається, що я здатний на максимальне, коли:
А. Я можу отримати допомогу і підтримку від інших.
Б. Мої зусилля будуть достатньо винагороджені.
В. Є можливість проявити ініціативу, корисну для всіх.
6. Мені подобаються колективи, в яких:
А. Кожен зацікавлений в покращенні результатів всіх.

Б. Кожен зайнятий своєю справою і не заважає іншим.
В. Кожен може використовувати інших для вирішення своїх завдань.
7. Я не задоволений викладачами, які:
А. Створюють дух суперництва на заняттях.
Б. Не займаються захоплено своєї наукою.
В. Не створюють умов напруги і жорсткого контролю.
8. Більше всього я задоволений життям, якщо:
А. Займаюся наукової роботою або дізнаюся щось нове.
Б. Спілкуюся і відпочиваю.
В. Комусь потрібен і корисний.
9. Основна роль навчального закладу повинна полягати:
А. У вихованні громадянина і гармонійно розвиненої особистості.
Б. У підготовці людини до самостійної життя і діяльності.
В. У підготовці до спілкування і спільної діяльності людини.
10. Якщо перед групою стоїть якась проблема, то я волію:
А. За краще не втручатися.
Б. Краще сам у всьому розібратися, не покладаючись на інших.
В. Прагну внести свій вклад в спільне вирішення проблеми.
11. Я б навчався краще, якщо б викладач:
А. Мав до мене індивідуальний підхід.
Б. Створював умови, за яких я міг б отримати допомогу від інших.
В. Створював умови для успіху, умови свободи вибору.
12. Я перебуваю в поганому стані, коли:
А. Не добиваюся успіху в наміченій справі.
Б. Відчуваю, що не потрібен людині, яку дуже поважаю або люблю.
В. Мені в скрутну хвилину не допомагають ті, на кого сподівався більше всього.
13. Більше всього я ціную:
А. Успіх, в якому є частка участі моїх друзів або рідних.
Б. Загальний успіх близьких і дорогих мені людей, у якому є і моя заслуга.
В. Свій власний особистий успіх.
14. Я віддаю перевагу працювати:
А. Разом з товаришами.
Б. Самостійно.
В. З провідними в даній сфері викладачами і фахівцями.
ОБРОБКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ
Кожній відповіді приписується один бал.
Бали, набрані за всіма пунктами опитувальника, підсумовуються для кожного типу с
прийняття окремо з урахуванням запропонованого ключа.
відповідноіндивидуалістичному, прагматичному і колективістичному
типу сприйняття.

Ключ до тесту
№ пит.
1
2
3
4
5
6
7

І
В
А
Б
Б
Б
Б
В

П
А
Б
А
В
А
В
Б

К
Б
В
В
А
В
А
А

№ пит.
8
9
10
11
12
13
14

І
А
Б
Б
А
А
В
Б

П
Б
В
А
Б
В
А
В

К
В
А
В
В
Б
Б
А

Індивідуалістичний тип сприйняття.
Індивід відноситься до групи нейтрально,
ухиляючись від спільних форм діяльності і обмежуючи контакти в спілкуванні.
Прагматичний тип сприйняття.
Індивід оцінює групу з
точки зору корисності і віддає перевагу контактам лише з найбільш компетентними
джерелами інформації і здатними надати допомогу.
Колективістичний тип сприйняття.
Індивід сприймає групу як самостійну цінність,
при цьому спостерігається зацікавленість в успіхах кожного члена групи і прагнення
внести свій внесок у життєдіяльність групи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Підготовка 2х групових проектів та їхній захист:
 «Особливості групової роботи з віддаленими наслідками стресогенних впливів».
 «Соціально-психологічні особливості групової роботи у фірмах США, Японії,
Європейських країн».
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