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У будь-якому колективі питання згуртованості, злагодженої
роботи є вкрай важливими для організації його якісної професійної діяльності. Саме від характеру ставлення працівників
одне до одного залежить психологічний комфорт кожного, бажання спільно вирішувати накреслені робочі завдання. Формування сприятливого психологічного клімату необхідно, але працювати над досягненням цієї важливої мети повинні як керівники, так і працівники, які мають усвідомлювати власну відповідальність за формування і збереження психоемоційного колективного благополуччя [1].
Згуртованість колективу означає єдність поведінки його членів, що заснована на спільності інтересів, ціннісних орієнтацій,
норм, цілей і дій щодо їх досягнення. Згуртованість є найважливішою соціологічною характеристикою колективу. За своєю
сутністю вона аналогічна економічній характеристиці його
виробничої діяльності – продуктивності праці [2].
За своєю спрямованістю згуртованість колективу може бути
позитивною (функціональною), тобто орієнтованою на цілі і завдання його трудової діяльності та негативною (дисфункціональною), спрямованою на досягнення цілей, що суперечать суспільним цілям, цілям виробничої діяльності.
Соціально зрілий колектив принципово відрізняється від
колективу, що характеризується згуртованістю, яка обумовлена
несуспільними цілями, невиробничою діяльністю, а завданням
збереження хороших взаємовідносин у групі як самоціллю. Цілі
виробничої діяльності переслідуються тут лише настільки,
наскільки вони не заважають єдності і згуртованості групи. У
трудовому ж колективі, що досяг високого рівня розвитку
колективізму, усі взаємовідносини між його членами включають
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у себе орієнтацію на цілі і завдання його трудової виробничої
діяльності. Такі колективи вирізняються глибокою внутрішньою
єдністю їх членів. Ставлення до кожного визначається залежно
від його ділових, професійних і моральних якостей, а не від особистих стосунків із тим чи іншим працівником. У таких колективах виконуються і перевиконуються виробничі завдання, спостерігається висока соціальна активність, трудова дисципліна і
стабільність [3].
Залежно від ступеня згуртованості розрізняється три типи
колективів:
1) згуртований, чи консолідований, який характеризується
тісним взаємозв’язком його членів, солідарністю і дружбою,
взаємодовірою і взаємодопомогою, повагою, принциповою і
взаємною вимогливістю, відсутністю сталих антипатій;
2) розчленований (слабко-згуртований), який складається з
числа недружньо налаштованих одна до одної соціальнопсихологічних груп, що мають своїх лідерів. Групові показники,
рівень виробничої дисципліни, ціннісні орієнтації, активність
таких груп досить різна;
3) роз’єднаний (конфліктний) – за своєю сутністю формальний колектив, в якому кожен перебуває сам по собі, особисті
дружні контакти між його членами відсутні, вони пов’язані суто
офіційними відносинами, часто спостерігається розбрат [3].
Згуртованість колективу організації – це чарівний засіб,
завдяки якому вирішення навіть найскладніших завдань стає
можливим, і кожен учасник відчуває себе частиною єдиного
цілого.
Тобто люди не просто спільно працюють і виконують свої
обов’язки, але й дружать, є однодумцями і вболівають за успіх
підприємства. До цього прагне будь-який грамотний керівник.
Здоровий, доброзичливий мікроклімат у команді означає, що
будь-який її учасник готовий підтримати колегу не тільки в
рамках вирішення робочих завдань, але в подоланні життєвих
труднощів.
У науковій роботі висвітлено питання про методи згуртованості колективу магазину-пекарні «Привіт, це круасан»
м. Полтава.
Колектив складається із восьми осіб у віковому діапазоні
20–27 років, які обіймають такі посади: два касири-баристи, два

– © ПУЕТ –

249

сендвіч-мейкери, два кухарі, директор та адміністратор. Гаслом
колективу є: «Допоможеш ти – допоможуть і тобі».
Колектив пекарні має такі характеристики, як: кооперативність, демократичність, досягнення індивідуальних і групових
цілей, загальна задоволеність працею і перебуванням у колективі, пряма оцінка результатів за виконаним колективним завданням, індивідуальна і загальна відповідальність.
Формуванню згуртованого колективу сприяє наявність у його
членів таких якостей, як:
– уміння слухати, співчувати;
– готовність допомагати іншим;
– уміння знайти загальну точку зору, загальні цінності та
інтереси;
– чіткість і ясність позицій;
– прагнення уникнути конфліктів;
– відкритість, гнучкість.
У колективі довго не затримуються люди, які мають бажання
домінувати або постійно вступати в суперечку; висувають безапеляційні заяви; оцінюють ідеї інших як погані або неправильні; мають звичку бути завжди правим; потребу бути переможцем, брати верх; байдужі.
Кожен член нашого колективу має схильності до творчості,
які використовуються в роботі групи.
Керівництво підприємства застосовує такі методики для підвищення згуртованості нашої команди: Перша група дій безпосередньо пов’язана з професійною діяльністю. Нам проводять
ділові ігри, мозкові штурми, дискусії. Ці заходи сприяють
обміну досвідом, думками, ідеями, у результаті колеги краще
пізнають одне одного, зав’язуються неформальні взаємини.
Друга група гуртувальних заходів – це святкові вечори, спортивні змагання, екскурсії. Їх організовують частіше в офісі, рідше за його межами, а приводами є, наприклад, дні народження
співробітників чи інші свята. Чудовим заходом для згуртування
колективу виявився тімбілдінг – веселі спортивні змагання, командні ігри та конкурси. Саме тімбілдінг сприяв зближенню
колег, допомагав придивитися до колективу та визначити ролі
(«лідер», «генератор ідей», «виконавець»), що надалі дозволяло
ефективніше керувати трудовими процесами.
Також директор за потреби проводить анкетування щодо
визначення згуртованості та настроїв у команді.
250
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Різнорідний колектив рідко може згуртуватися. Частіше за
все він розпадається на кілька неформальних груп, що тримаються досить окремо одна від одного. Проте вплинути на
згуртованість колективу може ступінь збігу позицій, думок
щодо значимих явищ чи фактів, збігу оцінок тих чи інших подій.
Також впливає час, проведений разом поза робочою атмосферою: чим більше відбувається неофіційних контактів, збігів
думок, практик надання дружньої допомоги одне одному, тим
швидше колектив ставатиме згуртованим.
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Поняття міжкультурна комунікація – багатопланове, охоплює
дві важливі складники, зокрема комунікацію й культуру. Упродовж тривалого часу термін «комунікація» ототожнювався з
поняттям «спілкування», лише у другій половині ХХ ст. його
застосовано на позначення специфіки відносин між людьми, що
належать до різних культур. У мультикультурному соціальному
середовищі сьогодення існує реальна гуманітарна загроза, а
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