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Анотація 

У статті проаналізовано підходи різних науковців до визначення етапів розвитку 

педагогічної команди. Описано суть розвитку команди на основі математичних операцій. 

Досліджено показники сформованості педагогічної команди. Виділено та 

охарактеризовано основні показники сформованості команди. Вказано необхідні 

організаційні умови формування педагогічної команди. 

 

Ключові слова: команда, етап розвитку, показник сформованості. 

 

Abstract 

The article analyzes the approaches of various scientists to determining the stages of development 

of the pedagogical team. The essence of team development based on mathematical operations is 

described. The indicators of the formation of the pedagogical team are investigated. The main 

indicators of the formation of the team are singled out and characterized. The necessary 

organizational conditions for the formation of the pedagogical team are indicated. 
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Команда є основним елементом стратегії розвитку успішних вищих навчальних 

закладів. Основна увага яких зосереджена на всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
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суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору, а команди 

залишаються центральними методами досягнення успіху в освітній діяльності. 

Якщо в педагогічній команді є чітке бачення цілі, її члени узгоджено 

співпрацюють, то окремі зусилля об’єднуються в один потік ефективної роботи, що 

забезпечує навчальному заклад велику продуктивність та конкурентоспроможність на 

ринку. Тому мета статті полягає у розкритті етапів розвитку педагогічної команди та рівня 

її сформованості на основі визначених показників. 

Виклад основного матеріалу. Процес формування і подальшого розвитку 

педагогічної команди тривалий і проходить кілька етапів. Різні вчені по-своєму 

розглядають етапи і рівні розвитку педагогічних команд.  

Перша стадія – формування команди. Це період знайомства членів команди. На 

цьому етапі учасники приймають на себе ті повноваження, які їм запропонують формальні 

і неформальні лідери. 

Друга стадія – сум'яття. Члени команди затверджуються у своїх ролях, 

створюються коаліції, групи. Команді не вистачає єдності, спільності. Лідеру необхідно 

спонукувати всіх членів команди до участі в керуванні. Вони повинні пропонувати ідеї, 

обговорювати можливі рішення. 

Третя стадія – нормування. У команді встановлюється порядок. Учасники 

приходять до консенсусу щодо ролей, формуються внутрішні взаємозв'язки. Лідер має 

бути відкритим, допомагати членам команди. 

Четверта стадія – виконання роботи. Члени команди роблять усе для виконання 

завдання, координують свої зусилля, усувають розбіжності. Лідер зосереджує увагу на 

досягнення максимально ефективного результату. 

П'ята стадія – розформування. Після виконання командою завдання, лідер 

підводить підсумки, оголошує результати роботи та офіційно повідомляє про припинення 

діяльності команди (Пилипенко А. А., 2002, с. 149) 

І. Жуковський встановив наступні етапи розвитку педагогічних команд: 

- становлення відносин (з'ясування позицій і думок членів групи, виникнення симпатій 

і антипатій, встановлюється взаємоповага); 

- стабілізація відносин (зростання довіри один до одного, надія на взаємність з боку 

колег); 
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- активна діяльність (момент спільних дій по реалізації цілей; усвідомлення 

приналежності саме до цієї групи, відчуття солідарності і свободи в своїх діях; 

отримання можливості для самореалізації); 

- груповий досвід (корекція міжособистісних відносин, перерозподіл функцій і ролей 

відповідно до виявлених особистих якостей членів команди); 

- остаточне формування команди (члени групи повністю відповідають за свої дії і 

відносини, які встановилися в ході колективної роботи по досягненню поставленої 

мети) (Жуковський І., 2001, с. 71-72). 

Етапи формування команд, запропоновані Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєвою, 

включають створення команди; її успішний розвиток, що завершується досягненням 

командної мети; пошук нових цілей; зростання команди в разі, якщо нові цілі знайдені, 

або її розпад (Зінкевич-Євстигнєєва Т. Д., 2004, с. 64). 

У дослідженні Н. А. Соловової розглянуті наступні етапи становлення команди: 

1) Знайомство. Члени команди придивляються один до одного, визначаючи в ній своє 

місце. Командна робота відсутня, взаємодія відбувається формальним чином. 

2) Постановка мети і її прийняття членами команди. 

3) Розвиток взаємин, прояснення позицій, вияв сильних і слабких сторін членів команди, 

уточнення загальних завдань. Пошук шляхів для досягнення згоди і поліпшення 

взаємин. 

4) Співпраця. Участь всіх членів у виборі шляхів вирішення поставлених завдань, 

розуміння потреби об'єднання індивідуальних можливостей і включення в роботу 

ресурсів кожного члена команди. 

5) Вирішення усіма членами команди поставлених перед нею завдань. Стабільна робота. 

6) Зростання ефективності. Зростання потенціалу команди, тенденція до 

експериментування. Формуються міцні зв'язки, міжособистісні розбіжності швидко 

усуваються. 

7) Підведення підсумків спільної діяльності (Соловова Н. А., 2010). 

Одним із способів пояснення суті процесу розвитку команди можна описати за 

допомогою простих математичних операцій. 

Робоча група: 1 + 1 = 2. Робоча група досягає результату, рівного сумі старань 

кожного з учасників. Вони використовують загальну інформацію, обмінюються ідеями та 

досвідом, але кожен несе відповідальність за свою роботу незалежно від результатів 

діяльності інших членів групи. 
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Потенційна команда: 1 + 1= 2. Перший ступінь у перетворенні робочої групи в 

команду. Основними умовами виступатимуть: кількість учасників (6-12), наявність чіткої 

мети і завдань, спільний підхід до їх досягнення. 

Реальна команда: 1 +1 = 3. В процесі свого розвитку члени команди стають 

рішучими, відкритими, переважає взаємодопомога і підтримка один одного, і зростає 

ефективність діяльності. Позитивним ефектом також може бути вплив їх прикладу 

взаємодії в групі, на інші групи і організацію в цілому. 

Команда вищої якості: 1 + 1+ 1 = 9. Команда, яка перевершує усі очікування і її 

члени володіють високим рівнем впливу на оточення. Така команда характеризується: 

високим рівнем навичок командної роботи; поділом лідерства, ротацією ролей; високим 

рівнем енергетики; своїми власними правилами і нормами; зацікавленістю в 

особистісному рості і успіху один одного. (Радугін А.,2005, c. 67) 

Для того щоб оцінити наскільки добре сформована педагогічна команда лідеру 

необхідно проаналізувати її роботу на основі показників сформованості педагогічної 

команди.  

Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва, Д. Ф. Фролов, Т. М. Грабенко в своєму дослідженні 

виділяють наступні показники сформованості психологічної стабільності педагогічної 

команди: 

- рівень командного духу; 

- рівень адаптованості команди до будь-яких мінливих умов; 

- рівень зовнішньої комунікації команди; 

- рівень психоемоційного благополуччя (Зінкевич-Євстигнєєва Т. Д., 2004). 

Деякі вчені визначають як показник позитивного соціально-психологічного 

клімату задоволеність членів колективу своїм перебуванням в колективі, процесом і 

результатами праці; визнання керівників, які суміщають ознаки формальних та 

неформальних лідерів; позитивний настрій в команді; високий ступінь участі членів 

команди в управлінні і самоврядуванні; згуртованість і організованість членів команди; 

свідома дисципліна; продуктивність роботи; відсутність плинності кадрів. 

Н. А. Соловова вважає, що до показників сформованості команди можна віднести 

психологічну обстановку в команді, рівень співпраці і взаємопідтримки, дружелюбність, 

згуртованість, задоволеність від приналежності до команди, задоволеність у взаєминах в 

команді (Соловова Н. А, 2010). 

На думку Т. А. Цінарьової, основним показником сформованості педагогічної 

команди є наявність у її членів виділених нею характеристик: 
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 спрямованість інтересів, інтелекту; 

 професійно важливі якості особистості дослідника, викладача, вихователя, 

організатора; 

 професійні компетенції в різних видах педагогічної діяльності; 

 професійно значущі психофізіологічні якості (Цинарьова Т. А., 2010). 

Проаналізувавши наведені вище точки зору науковців, можна виділили наступні 

показники сформованості педагогічної команди: 

1. наявність єдиної суспільно-значимої мети; 

2. наявність позитивної групової мотивації; 

3. характер психологічного клімату в команді; 

4. характер взаємодії членів команди; 

5. згуртованість команди; 

6. поділ між членами команди функцій і ролей. 

Розглянемо названі показники. 

Мета - це представлений результат діяльності окремої людини, групи людей. 

Функціонування вищого навчального закладу передбачає досягнення педагогічним 

колективом мети, що визначається соціальним замовленням на підготовку компетентних 

і конкурентоспроможних фахівців. Цілями професійної підготовки можуть виступати 

формування загальнокультурних і професійних компетенцій, а професійного 

виховання - виховання професійного інтересу, професійної самовизначення студентів та 

ін. 

Ще більш конкретні цілі ставляться перед педагогічним колективом виходячи з 

потреб конкретної ситуації. 

Педагогічні команди створюються, для досягнення як стратегічних, так і 

оперативних цілей. Важливо при цьому, щоб поставлена перед командою мету була 

суспільно-значимою. У той же час, кожен член команди повинен бачити в досягненні цієї 

мети можливість професійного зростання і саморозвитку. 

В якості стратегічних цілей, які ставить перед собою вищий навчальний заклад, 

можуть виступати: 

 впровадження хмарних технологій управління освітнім процесом і дистанційних 

технологій навчання; 

 створення моделі взаємодії навчальних закладів по системі безперервної освіти 

коледж-вуз-підприємство; 
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 розвиток механізмів участі роботодавців у вирішенні завдань забезпечення 

кваліфікованими кадрами підприємств (організацій) (проведення ярмарків професій із 

залученням роботодавців на базі навчальних закладів); 

 розвиток практики цільового навчання студентів, заключення договорів, які 

передбачають заходи соціальної підтримки студентів і педагогічних працівників і т. д. 

Мотивація в психологічній науці розуміється як спонукання до діяльності. У теорії 

менеджменту мотивація співробітника повинна бути спрямована на те, щоб показати,  що 

успішне виконання ним професійних обов'язків може сприяти задоволенню його потреб. 

При цьому виділяється три рівні мотивації: на рівні співробітника, на рівні групи, на рівні 

організації. 

Мотивація індивідуальна спрямована на приведення у відповідність поставлених 

перед співробітником завдань, його особистих інтересів і можливостей. 

Групова мотивація передбачає забезпечення ефективної діяльності групи 

співробітників. Вона спрямована на підтримку лідерських якостей окремих членів 

команди. 

Мотивація на рівні вищого навчального закладу спрямована на стимулювання 

ефективної діяльності всіх співробітників. Як відомо, сильнішою є позитивна мотивація, 

тобто мотивація, яка спирається на позитивні стимули. По відношенню до групової 

діяльності важливо, щоб позитивні стимули вироблялися самою групою або її лідерами. 

В такому випадку мотивація стає внутрішньою, тобто ще більш стійкою. Саме тому 

наявність позитивної груповий мотивації є показником сформованості педагогічної 

команди. 

Психологічний клімат вказує на емоційний стан команди, відносини, що 

складаються між членами команди - позитивні чи негативні. Крім цього, розглядається 

інша складова психологічного клімату - це команді норми, цінності. 

Міжособистісна взаємодія являє собою особистий контакт двох або більше людей, 

в результаті якого відбуваються зміни в їх поведінці, діяльності, відносинах. У більш 

спеціальному, управлінському аспекті, міжособистісна взаємодія виступає як система 

взаємно обумовлених дій членів однієї групи, в якій дії одного члена одночасно 

виконують роль стимулу і реакції на поведінку інших членів групи. 

Виділяють різні види міжособистісних взаємодій: 

- ділові, особисті (по цілі); 

- позитивні, негативні, бінарні (по модальності); 

- вертикальні, горизонтальні (за спрямованістю). 
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Для ефективного функціонування педагогічної команди вищого навчального 

закладу необхідні ділові і особисті, позитивні горизонтальні, а іноді і вертикальні, 

міжособистісні відносини. 

Знання членами педагогічної команди системи міжособистісних відносин 

сприяють міжособистісному сприйняттю і розумінню ними один одного, а в цілому 

формування позитивних міжособистісних відносин сприяє досягненню цілей і вирішення 

поставлених перед педагогічної командою завдань. 

Згуртованість - це прагнення членів групи триматися разом, дотримуючись при 

цьому єдності поглядів на правила поведінки або культурні цінності. Чим вище 

згуртованість, тим ефективніше групова діяльність. 

Згуртованість характеризує міцність, єдність і стійкість межособистісних 

взаємодій і взаємин в команді. 

Схожість поглядів, наявність єдиної мети і загальних завдань, психологічний 

комфорт, відсутність в команді підгруп підсилюють згуртованість педагогічної команди 

вищого навчального закладу. І в той же час згуртованість є важливим фактором успішної 

діяльності педагогічної команди. Це обумовлено особливостями педагогічної діяльності, 

що насичена неординарними ситуаціями, негативними емоційними проявами, складними 

завданнями, які вимагають колективного вирішення. Згуртованість забезпечує стійкість 

педагогічного колективу і його здатність до розвитку. 

Наявність у кожного члена команди функцій і ролей у вирішенні поставлених 

завдань – ще один з показників сформованості педагогічної команди. 

Члени педагогічних команд одночасно виконують дві ролі: 

- функціональну (згідно зі своїми посадовими обов'язками); 

- командну (відповідно до розподілу обов'язків в команді)(Єфремова О. В., 2015, с 31). 

Роль кожного члена команди визначається його здібностями і можливостями 

зробити вклад у вирішення загального завдання. 

Однією з найбільш затребуваних у практиці командоутворення моделей є модель 

Р. М. Белбіна, в основі якої лежить розподіл між членами команди восьми командних 

ролей: координатор - реалізатор - контролер - мотиватор - генератор ідей - аналітик - 

натхненник - постачальник, пізніше була додана роль "фахівця"). Команда вважається 

збалансованою, якщо в ній представлені ці основні типи (Белбін, 2003, с. 83)  

Висновки. Таким чином, рівень сформованості педагогічної команди в про-

процесі її функціонування повинен підвищуватися. Для того, щоб забезпечити якісну 

роботу педагогічної команди та досягти високого рівня її сформованості, необхідно 
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створити систему організаційних умов. В якості таких умов в процесі можуть бути: підбір 

складу команд для вирішення професійно-орієнтованих завдань з урахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей педагогів, їх професійних інтересів і потреб у 

професійному розвитку; проведення тренінгів командоутворення, спрямованих на 

підвищення згуртованості членів команди, встановлення їх міжособистісної взаємодії та 

способів вирішення конфліктів; діагностика рівня сформованості педагогічних команд та 

ін. 
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