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ТЕМА 7. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУПИ І КОМАНДИ
У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:
знати: Сутність, значення поняття "групова динаміка"; відмінності команди і колективу,
команди і малої групи; основні характеристики команди; основні види груп залежно від
рівня розвитку групової активності; основні принципи роботи команди; характеристику
етапів формування команди;
вміти: застосовувати методики командоутворення; засоби формування згуртованої
команди; методику проведення тімбілдінг-тренінгів; визначати
проблемні місця
створення команд.
Основні теоретичні положення
1. Динаміка групового
розвитку
У соціальній психології
термін "групова динаміка" має
кілька значень:





Напрям дослідження малих груп в соціальній психології, присвячених
проблемам формування і розвитку малих груп;
Вид лабораторного експерименту, спеціально призначений для вивчення
групових процесів;
Набір методик, які можна використовувати при вивченні малих груп (рольові
ігри, групи зустрічей, групова терапія, тренінг сенситивності і подібні методики у
своїй сукупності);
Сукупність динамічних процесів, які одночасно відбуваються в групі в якусь
одиницю часу і які означають рух групи від стадії до стадії, тобто її розвиток
 Групова динаміка - сукупність внутрішньогрупових соціальнопсихологічних процесів і явищ, що характеризують весь цикл
життєдіяльності малої групи і його етапи: утворення, функціонування,
розвиток, стагнацію, регрес, розпад

Залежно від характеру спільної діяльності, ступеня внутрішньої єдності при її
виконанні виділяють рівні розвитку групи:
1. Асоціація. Люди об'єднані спільною метою, але не всі в рівній мірі
приймають її. Група постійно потребує втручання керівника, актив її тільки починає
складатися.
2. Кооперація. Більш виражена єдність дій членів групи, існують спільні
погляди на основні її цінності, прагнення до них. Однак на цьому рівні ще не дуже
значима спрямованість діяльності групи, і тому можливий як позитивний її рух - до
колективу, так і негативний - до корпорації.

3. Колектив. Характерна риса колективу - згуртованість. Вона проявляється в
тому, що всі думки, почуття і зусилля її членів об'єднані прагненням до досягнення
спільної мети.
4. Корпорація. У корпораціях немає узгодженості цілі з цілями і завданнями
суспільства. Групові цілі можуть бути навіть антисоціальними (наприклад, в
релігійних сектах).
2. Крива командної ефективності
Порівняння характеристик команди і колективу показує,
що ці поняття надзвичайно близькі один одному.
Деякі автори поділяють їх за такими ознаками, як
"період існування" (тоді постійна група розглядається як
колектив, тимчасова - як команда) або "мета діяльності" (виробнича група в цьому
випадку розглядається як колектив, а управлінська або проектна - як команда). Але в
багатьох джерелах терміни "колектив" і "команда" використовуються як синоніми при
описі високоефективних малих груп.
 Розділене лідерство припускає, що на різних етапах досягнення спільної
командной мети лідерську позицію займають ті члени команди, які найбільш
компетентні у вирішенні певної задачі, але остаточні рішення приймаються
спільними зусиллями групи.
 "Команда" - це група індивідів, які розподіляють між собою робочі операції і
відповідальність за отримання конкретних результатів.
 Робоча група - група, у якої
немає потреби в підвищенні
ефективності спільної праці чи
немає
можливості
стати
командою.
 Псевдокоманда - це група, у якій
є
потреба
в
підвищенні
ефективності спільної праці, є
можливість стати командою, але
вона
не
зосередилася
на
колективному виконанні роботи і
не намагається робити це.
 Потенційна команда - це група,
у якій має місце суттєва потреба в
підвищенні ефективності спільної
праці, і вона пробує це робити.
 Реальна команда - це невелика кількість людей з взаємодоповнюючими
навичками, які віддані загальному напряму, цілям і робочому підходу, за якого вони
відчувають себе взаємно відповідальними.
 Високоефективна команда - це реальна команда, члени якої мають підвищене
відчуття відповідальності за виконання командної роботи.

3. Team Development і Team Building.







 Командоутворення, або тімбілдінг (від англ. Team
building - побудова команди) - це спеціально розроблені
заходи, спрямовані на згуртування колективу, формування
сильної команди, що успішно досягає будь-яких
поставлених цілей.
У зарубіжній соціальній психології виділяються такі підходи
до командоутворення:
Підхід, заснований на розвитку і узгодженні цілей команди командоутворення визначається як розвиток здатності групи людей досягати своїх
цілей;
Інтерперсональний підхід або підхід, орієнтований на аналіз процесів і
поліпшення міжособистісних відносин - процес командоутворення спрямований
на збільшення міжлюдських обмінів групи і заснований на припущенні, що за
рахунок цього команда зможе функціонувати більш ефективно;
Рольовий підхід - командоутворення - це поліпшення роботи команди за рахунок
збільшення ясності ролей, в результаті чого кожен член команди знає, яка його
роль і які ролі інших, які очікування є у нього щодо інших і у інших щодо нього;
Підхід до командоутворення, заснований на вирішенні проблем - команда стає
більш ефективною в результаті спільного рішення проблем усіма учасниками
команди, тобто в процесі командоутворення члени команди визначають головні
проблеми, займаються їх вирішенням і активно планують свою діяльність.

Також під командотворенням розуміють внутрішньоколективний процес, який
спрямований на підвищення згуртованості колективу на основі загальних цінностей
та уявлень.
Складові процесу командоутворення
1. Формування й розвиток навичок командної роботи (team skills), які є основою
системи впровадження командного менеджменту.
2. Формування командного духу (team spirit), тобто сукупності психологічних
феноменів, що характеризують неформальне ставлення співробітників до колег й
організації.
3. Формування команди ( teambuilding ) - механічні дії з підбору, оптимізації
структури команди й функціонально-рольового розподілу:
Створення команди передбачає проходження ряду етапів. При описі технології
формування команди Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва виділяє "10 кроків створення
команди".
1. Розуміння керівником власних усвідомлюваних і неусвідомлюваних цілей
роботи в режимі команди.
2. Підбір і відбір кандидатів у члени команди.
3. Робота членів команди над власними усвідомлюваними і неусвідомлюваними
цілями.
4. Дослідження міжособистісних переваг.

5. Цілеспрямоване формування енергії єдності.
6. Формування цінностей команди.
7. Навчання команди технологіям роботи.
8. Створення іміджу команди.
9. Посилення командного духу.
10. Супровід діяльності команди.
Виділяються наступні принципи роботи команди.
1. Добровільність входження в команду - ключовий принцип формування
команди. До складу команди може бути включений лише той кандидат, хто добровільно
виявив готовність увійти до складу команди на основі поінформованості розуміння всіх
умов її діяльності.
2. Колективне виконання роботи. Кожен член команди виконує ту частину
роботи, яку йому доручила команда, а не ту, що він зазвичай виконував за завданням
адміністративного начальства (останнє не виключається і в рамках команди).
3. Колективна відповідальність. Вся команда втрачає в довірі, стимулюванні, в
суспільному визнанні, якщо завдання не виконано з вини кожного з членів команди.
4. Орієнтованість оплати праці на кінцевий результат спільної командной
роботи.Всі члени команди, незалежно від займаних посад, "набувають", якщо команда в
цілому працювала ефективно, і "втрачають", якщо команда не досягла результату.
5. Гідна значимість стимулювання команди за кінцевий результат.
6. Автономне самоврядування команди. Діяльністю членів команди керує її
керівник (лідер), а не адміністративне начальство організації.
7. Підвищена виконавська дисципліна. Кожен член команди відповідає за
командний результат. Даний принцип добровільно приймається кожним членом
команди.
Етапи формування команди
Етапи
Завдання

Люди

Взаємовідносини

Питання етапу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Яку роботу потрібно виконати?
Якими повноваженнями володіє група для того, щоб керувати власною роботою?
Що є центральним моментом роботи, яку група буде виконувати?
Який ступінь взаємозалежності членів команди?
Існує тільки одне правильне рішення або є кілька можливостей?
Інтереси членів команди збігаються або мають конкурентний характер?
Скільки людей має бути в команді?
Хто ідеально підходить для виконання роботи? Який рівень технічних навичок,
навичок управління завданням і міжособистісних навичок потрібно?
Який рівень і тип диференційованості є оптимальним для команди?
Як члени команди пристосовуються один до одного?
Яке неявне розподіл ролей між членами команди?
Які норми сприятливі або небезпечні для групи?
Чи має значення згуртованість команди? Яким чином зростає довіра, що йому
загрожує і як воно встановлюється серед членів команди?

Тимбілдинг - це і проведення корпоративів, і спільний активний відпочинок на
природі, і психологічні ігри, які моделюють життя всередині колективу і направляють
його на спільну ефективну діяльність.

Етапи проведення тімбілдінг-тренінгів:
1. Формування команд. Це робиться заздалегідь, наприклад 3-4 команди по 5-10
осіб, залежно від чисельності співробітників. Краще формувати команди
випадковим чином, це буде ефективніше в психологічному плані.
2. Кожна команда обирає капітана, придумує назву і девіз, який потрібно
використовувати на всіх етапах тренінгу.
3. Безпосередньо вправи. На свіжому повітрі це можуть бути різні ігри на
подолання перешкод, дослідження місцевості, спортивні ігри (футбол, волейбол,
картинг, а також дуже популярна в тімбілдінге гра в пейнтбол).
4. Підведення підсумків тренінгу. Учасники можуть обговорити свої дії під час
різних етапів тренінгу, провести аналіз допущених помилок і досягнень.
Переможці змагань отримують нагороди, решта - пам'ятні призи.
По завершенню тренінгу, відбудеться згуртування колективу, вирішення конфлікту
або зняття напруги. А якщо і сам керівник братиме участь у вправах на рівних правах
з іншими співробітниками, то це підвищить довіру до нього і розуміння його рішень.
4. «Підводні камені» в роботі команди
Патрік Ленсіоні - автор бестселерів «П'ять пороків команди», «Смерть від нарад»,
«Чотири манії видатного керівника» і «П'ять спокус керівника».
П'ять пороків команди.

5.Байдужість
до результатів
4. Невимогливість
3. Безвідповідальність
2. Страх конфліктів
1. Недовіра

Статус і самолюбство
Занижені стандарти
Невизначеність
Уявна гармонія
Невразливість

Порок №1: недовіра
У контексті створення колективу довіра - це переконаність членів команди у
тому, що дії їхніх колег диктуються благими намірами. А значить, не варто боятися
команди або намагатися захиститися від неї. Тобто , кожен член команди не очікує від
колег "удару в спину".
У бізнес-середовищі поширене інше тлумачення слова "довіра" - здатність
зробити коректне припущення щодо поведінки людини на основі минулого досвіду.
Така впевненість - дуже гарна якість, проте її недостатньо для справжньої команди.

Необхідно, щоб працівники не боялися демонструвати один одному свою
вразливість і одночасно були впевнені, що колеги не скористаються цим у власних
цілях
Порок №2: страх конфліктів
Необхідно відрізняти продуктивний, конструктивний конфлікт від
суперництва й інтриг. У конфлікті, який вважається конструктивним, обговорюються
лише ідеї та концепції, ні в якому разі - особисті якості учасників.
За відсутності конфлікту доводиться багаторазово повертатися до одних і тих
самих питань, особливо якщо думки людей розділилися. У результаті прийняття
важливих рішень відкладається, а проблема не вирішується.
Порок №3: Безвідповідальність
 Безвідповідальність (відсутність відповідального ставлення до життя) - це
особистісна позиція, яка передбачає відсутність завдань і зобов'язань, небажання і
невміння відповідати за наслідки власних дій, неготовність до сюрпризів у
дорослому житті.
Порок безвідповідальності має руйнівну дію на підлеглих в більшій мірі, ніж усі
інші пороки.
Для підвищення відповідальності команда повинна домагатися ясності і
прийняття рішення, замість того щоб прагнути до згоди і чекати визначеності.
Як це зробити?
 По-перше, можна ввести просте правило - наприкінці наради підводити
підсумки про основні спільні рішення.
 По-друге, добре допомагає дедлайн (крайній термін), -встановлення чіткого
терміну для вироблення рішення з подальшим заохоченням тих, хто допоміг
укластися в термін.
 По-третє, можна скористатися аналізом ймовірних і поганих сценаріїв. Така
вправа дозволяє зменшити страх, а значить, вивільнити більше творчої енергії.
Порок №4: Невимогливість
Невимогливість пояснюється прагненням членів команди позбавитись
дискомфорту, який виникає при спробах вказати колегам на їхні недоліки.
А в більш широкому сенсі - небажанням потрапляти в непрості ситуації.
Як можна підвищити рівень вимогливості в колективі?
- По-перше, потрібно інформувати людей про цілі й стандарти. Для вимогливості
немає нічого гіршого за невизначеність.
- По-друге, варто проводити регулярний аналіз ситуації. Членів команди треба
зобов'язати обмінюватися думками з приводу того, як вони оцінюють зусилля
один одного.
- І, по-третє, варто відмовитися від винагороди за особисті досягнення і перейти до
системи заохочення командних результатів.

Членам команди має бути ясно, що вимогливість - це не підтримка атмосфери
загальної згоди, а колективна відповідальність. І всі повинні пам'ятати, що лідер
завжди напоготові і готовий втрутитися, якщо виникне необхідність.
Порок №5: Байдужість до результатів
Щоб відстежувати свою ефективність, команда повинна знати свої цілі, основні
показники діяльності й бажаний кінцевий результат.
Що потрібно зробити команді, щоб залишатися націленою на результат?
Наприклад, можна широко інформувати про бажані результати. Команди, які
публічно беруть на себе зобов'язання досягти поставлених цілей, будуть працювати
старанніше і докладуть усіх зусиль, щоб не зганьбитися в очах колег.
Для подолання цього пороку особливо важливо, щоб лідер постійно націлював
команду на результат. З іншого боку, він повинен донести до працівників, що є щось
важливіше за оцифрований підсумок їхньої роботи. Також лідеру потрібно
заохочувати і нагороджувати тільки тих, хто зробив реальний внесок у досягнення
спільних цілей команди.
Це може здатися дивним, але перемагають ті команди, в яких існують звичайні
людські стосунки. Вони допомагають працівникам долати стереотипні установки, що
перешкоджають взаємній довірі, здатності до конструктивних конфліктів, підвищенню
вимогливості й прагненню до досягнення колективного результату

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ
1. Надайте кілька значень терміну "групова динаміка"
2. Головні завдання соціально-психологічного аналізу діяльності групи
3. Назвіть рівні розвитку групи залежно від характеру спільної діяльності та ступеня
внутрішньої єдності
4. Зробіть порівняння характеристик команди і колективу
5. Вкажіть відмінності команди від звичайної малої групи
6. Дайте характеристику поняття «Розділене лідерство»
7. Надайте три важливих характеристики команди
8. Визначить основні види груп залежно від рівня розвитку групової активності
9. Дайте характеристику виду групи - «робоча група»
10. Дайте характеристику виду групи - «псевдокоманда»
11. Дайте характеристику виду групи - «потенційна команда»
12. Дайте характеристику виду групи - «реальна команда»
13. Дайте характеристику виду групи - «високоефективна команда»
14. Надайте кілька значень терміну «Командоутворення», або «тімбілдінг»

15. Дайте характеристику такої складової процесу командо утворення, як
«Формування й розвиток навичок командної роботи»
16. Дайте характеристику такої складової процесу командо утворення, як
«Формування командного духу»
17. Дайте характеристику такої складової процесу командо утворення, як
«Формування команди»
18. Основні кроки технології формування команди за Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєвою
19. Умови формування згуртованої команди
20. Основні принципи роботи команди.
21. Характеристика етапів формування команди
22. Значення Тимбілдингу для моделювання життя всередині колективу і інструмент
підвищення його ефективної діяльності
23. Етапи проведення тімбілдінг-тренінгів:
24. П'ять принципів створення команд за Р. М. Белбіним
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:
 Підводні камені» в роботі команди. Порок №1: недовіра
 Підводні камені» в роботі команди. Порок №2: страх
конфліктів
 Підводні камені» в роботі команди. Порок №3:
Безвідповідальність
 Підводні камені» в роботі команди. Порок №4:
Невимогливість
 Підводні камені» в роботі команди. Порок №5: Байдужість до результатів

Кожен з Вас має обрати із запропонованого списку 5 найбільш важливих з Вашої
точки зору якостей особистості, необхідних для успішного виконання спільної
навчальної діяльності.
1. Дисциплінованість
2. Ерудованість
3. Свідомість громадського обов'язку
4. Кмітливість
5. Начитаність
6. Працьовитість
7. Ідейна переконаність
8. Уміння контролювати роботу

9. Моральна вихованість
10. Самокритичність
11. Чуйність
12. Громадська активність
13. Уміння працювати з книгою
14. Допитливість
15. Уміння планувати роботу
16. Цілеспрямованість
17. Колективізм
18. Старанність
19. Вимогливість до себе
20. Критичність
21. Духовне багатство
22. Уміння пояснити завдання
23. Чесність
24. Ініціативність
25. Уважність
26. Почуття відповідальності
27. Принциповість
28. Самостійність
29. Товариськість
30. Розсудливість
31. Скромність
32. Поінформованість
33. Справедливість
34. Оригінальність
35. Впевненість в собі
Обчислюється коефіцієнт С, що характеризує ступінь ціннісно-орієнтаційної
єдності групи: С = 1,4 n - N / 6 *N,
де:
• N – кількість учасників тестування;
• n - сума виборів, що припадають на п'ять якостей особистості, які отримали
максимальну кількість виборів.
 Якщо С> = 0,5, то група досягла рівня колективізму.
 Якщо 0,3 < С >0,5, то група розцінюється як проміжна за рівнем розвитку.
 Якщо С = <0,3, то дана група недостатньо розвинена як колектив.
Характеристика обраних якостей
• Ставлення до навчання (1, 6, 16, 18, 25).
• Загальний стиль поведінки і діяльності (3, 7, 9, 12, 27).
• Якості, що характеризують знання (2, 5, 14, 21, 32)

• Якості розуму (4, 20, 24, 30, 34)
• Якості, що характеризують навчально-організаційні вміння (8, 13,15, 22, 26)
• Ставлення до одногрупників (19, 23, 28, 29, 33, 35)
• Ставлення до себе (10, 19, 28, 31, 35).

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Підготовка 2х групових проектів та їхній захист:
 Поняття конфлікту в командах розробників програмного забезпечення
 Способи вирішення конфліктів в командах розробників (приклади з практики
вітчизняних і зарубіжних IT-компаній)».
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