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На самостійне вивчення: Що таке тім-білдинг? 

1. Формування і розвиток ефективних проектних команд. Проведення 

нарад 

Сила команд виражена в терміні «синергізм», похідному від грецького 

«сінергос» - спільна робота. Існують позитивний і негативний синергізм. 

Сутність позитивного синергізму полягає у фразі: «Ціле більше суми його 

окремих частин». Відповідно, при негативному синергізмі ціле менше суми 

його окремих частин. Математично ці два стани виражаються рівняннями:  

Позитивний синергізм: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10.  

Негативний синергізм: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 2 (або навіть -2). 

 

Завдання менеджера проекту під час першої офіційної зустрічі учасників 

проекту: 

- Чітко виділити, хто входить до команди проекту.  

- Ознайомити команду з паспортом проекту і пояснити його вміст. 

- Добитися, щоб усі учасники команди однозначно зрозуміли завдання 

проекту.  

- Пояснити команді, чому проект важливий. 

- Описати доступні для команди ресурси. 

- Розказати про заохочення для команди.  

- Представити учасників команди. 

 

П'ятиступінчаста модель розвитку команди  

1. Формування.  

2. Сум'яття.  

3. Нормалізація.  

4. Виконання.  

5. Розпуск. 

 

Оптимальні умови для команди 

 У команді не більше 10 осіб.  

 Члени команди висловлюють бажання працювати в проектній команді.  



 Члени команди працюють над проектом від початку і до кінця.  

 Члени команди працюють над проектом повний робочий день  

 Члени команди є частиною організаційної культури, яка заохочує 

співпрацю та довіру.  

 Члени команди підпорядковуються безпосередньо менеджеру проекту.  

 У команді є фахівці у всіх необхідних областях.  

 Проект являє собою цікаву задачу, яку хочеться виконати.  

 Члени команди зібрані в одному місці, так, щоб їм легко можна було 

обговорювати всі проблеми, пов'язані з роботою.  

 

2. Управління конфліктами в проектній ситуації  

Функції менеджера у конфліктній ситуації 

 Заохочення функціонального конфлікту 

 Управління контрпродуктивним конфліктом. Варіанти поведінки  

менеджера при контрпродуктивному конфлікті: 

1. Бути посередником у конфлікті  

2. Бути арбітром в конфлікті.  

3. Контролювати ситуацію 

4. Змиритися з конфліктом.  

5. Усунути конфлікт 

 

Принципи запобігання і контролю за конфліктами: 

1. Створіть клімат, який заохочує працівників обговорювати важкі 

моменти.  

2. Уможливте обговорення. Як вирішити проблему зразу, як тільки вона 

виникла? Використовуйте наступні інструкції: 

3. Намагайтесь вирішити конфлікт, концентруючись  не на тому, хто 

винен, а на тому, що може бути зроблено. 

 

3.  Заохочення до співпраці. Труднощі проектних команд  

Співпраця – це основа командної ефективності. 

Поради для налагодження співпраці: 

1. Обережно проводьте відбір учасників команди. 

2. Доручіть учасникам той вид діяльності, який для них цікавий і цінний.  

3. Публічно визнавайте внески окремих учасників. 

4. Визнавайте цінність відмінностей, якщо вони служать спільним цілям.  

5. Давайте учасникам команди можливість познайомитись.  

6. Організуйте роботу так, щоб люди працювали поруч або разом. 

 



Основні ускладнення пов'язані з функціонуванням команди: 

2. Групове мислення  

Деякі характерні риси цього явища такі:  

 Ілюзія непогрішності.  

 Прикрашання прийнятих рішень.  

 Негативне ставлення до не-членів групи.  

 Прямий тиск.  

3. Синдром обходу бюрократичних зволікань 

4. «Хвороба» підприємця 

5. Дух команди переростає в дух пристрасного захоплення 

6. Переймається спосіб життя аборигенів 

 


