
 
Герасимчук І.В. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ  

 
В психолого-педагогічній літературі “спільна діяльність” визначається 

як “організована система активності індивідів, спрямована на виробництво 
об’єктів матеріальної та духовної культури” [1, с.97]. Таке визначення є 
досить широким, оскільки всі прояви життя суспільства можна розглядати як 
спільну діяльність людей. Індивідуальна діяльність не може існувати сама по 
собі, вона є складовою спільної діяльності груп (колективів) людей [2, с.57-
60; 3, с.8]. Це стосується не лише виробничої діяльності, але і всіх інших її 
видів, зокрема пізнавальної (дослідницької та навчальної), ігрової та ін. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних психологів, зокрема Б.Г.Ананьєв, 
О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін. підкреслюють домінуюче значення 
спільної діяльності, основні теоретичні концепції та емпіричні дослідження 
К.А.Альбуханової-Славської, Б.Г.Ананьєва, О.В.Брушлинського, Л.П.Буєвої, 
М.С.Кагана, О.М.Леонтьєва, Б.Ф.Ломова та ін. сформульовані переважно на 
основі аналізу індивідуальної діяльності. Разом з тим треба зазначити, що, 
незважаючи на трактування діяльності як провідної категорії у психології, 
загальноприйнятого її визначення немає. Це поняття використовують так 
широко, що сенс його часом стає нечітким і втрачає свою пояснювальну 
силу. У найбільш загальному вигляді діяльність можна визначити як 
динамічну систему взаємодії суб’єкта із світом, у процесі якої в об’єкті 
виникає класичний образ та реалізуються опосередковані ним відношення 
суб’єкта до дійсності [1, с.37]. Використання принципу єдності свідомості та 
діяльності (С.Л. Рубінштейн), згідно з яким психіка людини не лише 
проявляється, але й формується у діяльності, є основою понятійного апарату 
вітчизняної психології та методів конкретних емпіричних досліджень.  

Основними принципами діяльнісного підходу, що загальноприйняті у 
сучасній психологічній науці, є принципи розвитку та історизму, 
використання яких у конкретних дослідженнях передбачає розгляд дійсності 
як рушійної сили розвитку психічного відображення; принцип предметності, 
специфіка якого полягає в тому, що об’єкти зовнішнього світу впливають на 
суб’єкт лише тоді, коли вони є перетвореними в процесі діяльності, завдяки 
чому досягається більша адекватність їх відображення у свідомості; принцип 
суб’єктності діяльності, що проявляється в обумовленості психічного образу 
потребами та цілями, які визначають спрямованість діяльності й в 
особистісному сенсі, “значимому для мене”; принцип інтеріоризації-
екстериоризації як механізм засвоєння суспільно-історичного досвіду; 
принцип єдності побудови внутрішньої та зовнішньої діяльності, відповідно 
до якого “внутрішня за своєю формою діяльність походить зі зовнішньої 
практичної діяльності, проте вона не відокремлюється від неї, а зберігає 
принциповий двохсторонній зв’язок з нею та ін. 



Аналізуючи діяльність зазвичай виділяють три її плани: генетичний, 
структурно-функціональний та динамічний. Генетичний, у свою чергу, 
поділяють на філогенетичний, згідно з яким початковою формою будь-якої 
людської діяльності є соціальна спільна діяльність, а механізмом розвитку 
психіки людини – інтериоризація, яка забезпечує засвоєння суспільно-
історичного досвіду шляхом перетворення спільної діяльності в 
індивідуальну, та онтогенетичний, згідно з яким в процесі індивідуального 
розвитку людини відбувається зміна одного виду діяльності на інший, 
зокрема мова йде про гру, навчання та працю. Б.Г. Ананьєв досить різко 
розкритикував механістичний характер такої класифікації і переконливо 
показав її теоретичну та практичну недоцільність. Він узагальнив подібний 
поділ і основними видами діяльності визначив працю, пізнання та 
спілкування. Всі вторинні види діяльності (навчання, гра та ін.), на його 
думку, є своєрідним синтезом праці та пізнання, пізнання та спілкування, 
спілкування та праці [4, с. 39 ]. 

В основі структурно-функціонального розгляду діяльності знаходиться 
принцип аналізу “за одиницями” (Л.С. Виготський). У цьому випадку ту чи 
іншу діяльність розкладають на “одиниці”, що вміщують в собі всі основні 
властивості діяльності в цілому. Можливим є розподіл видів діяльності за 
критерієм “суб’єктно-об’єктних” відношень (перетворююча, пізнавальна та 
ціннісно-орієнтовна діяльність), за критерієм продуктивності (репродуктивна 
та продуктивна або творча), за об’єктом діяльності (предметно-практична та 
розумова, або практична) [4, с.53 ].  

При дослідженні діяльності в динамічному плані вивчають механізми, 
які забезпечують рух самої діяльності та виникнення нових її форм, а також 
установки, котрі обумовлюють стійкий характер діяльності у новій 
реальності. 

Досить часто при дослідженні індивідуальної діяльності розглядають 
лише зв’язок суб’єкта діяльності з предметом, при цьому саму індивідуальну 
діяльність трактують як закриту систему, яка формує свідомість індивіда та 
його особистість. Життя індивіда описують при цьому як безперервну зміну 
діяльностей, які не залежать від діяльності інших людей [5, с.19]. У цьому 
випадку суспільство розглядається як певний абстрактний “соціум”, 
середовище перебування окремої людини. 

Для подолання механістичного протиставлення індивідуальної та 
спільної діяльності А.Б. Брушлинський пропонує чітко визначити поняття 
“соціальне” та “суспільне” за аналогією до трактування абстрактного та 
конкретного у філософії. “Соціальне” слід розуміти як загальну, вихідну та 
найбільш абстрактну характеристику всієї людської діяльності, “суспільне” – 
виступає як більш конкретна характеристика окремих проявів загальної 
соціальності [6, с.27].  

Адже останнім часом об’єктом дослідження не лише соціальної, але й 
загальної психології “стає спільна групова (у тому числі колективна) 
діяльність”. Спільна групова діяльність має низку чітких ознак: 



1) наявність єдиної мети як образу майбутнього результату діяльності, 
що відповідає індивідуальним цілям кожного учасника; 

2) просторова та часова співприсутність учасників, що дає можливість їх 
безпосереднього контакту для обміну діями, інформацією та взаємної 
соціальної перцепції та ін.; 

3) розподіл процесу спільної діяльності між учасниками, обумовлений 
специфікацією мети, умов та засобів її досягнення, складом та рівнем 
підготовленості виконавців; 

4) наявність органів організації та управління, зокрема це може бути 
один з учасників спільної діяльності – лідер; 

5) виникнення в процесі спільної діяльності міжособистісних стосунків, 
тобто таких зв’язків, які люди суб’єктивно переживають, і які об’єктивно 
проявляються у взаємних впливах учасників один на одного [5, с.193]. 

Розглянемо складові спільної групової діяльності детальніше, 
порівнюючи їх з індивідуальною. Загальна мета є системоутворюючим 
чинником спільної діяльності, без якої спільної діяльності просто не може 
бути. Наявність спільної мети сприяє перетворенню сукупності суб’єктів у 
сукупний об’єкт спільної діяльності. Співвідношення цілей та мотивів 
спільної діяльності є досить різним: наявність єдиної мети спільної 
діяльності не обумовлює однорідності індивідуальних мотивів її учасників. 
Тут можуть бути різні варіанти – від відносного співпадіння до їх 
антагонізму. Міжособистісні відносини характеризуються саме 
співвідношенням мотивів індивідів, включених у спільну діяльність. Згідно з 
концепцією А.С.Макаренка, соціально значима загальна мета (далека 
перспектива) сприяє інтеграції індивідуальних мотивів та перетворенню 
групи низького рівня розвитку у справжній колектив. 

Процес планування спільної діяльності повинен передбачати як перелік і 
взаємозв’язок окремих операцій, так і розподіл цих операцій між учасниками 
з урахуванням їх кваліфікації та індивідуально-психологічних особливостей, 
а також подальшої їх координації. Спільна діяльність сприяє більш 
глибокому аналізу поточної інформації завдяки застосуванню взаємної 
перевірки інформації. Вона також дає більші можливості при формуванні 
концептуальної моделі та прийняття рішень. 

Будь-яка діяльність, у тому числі і спільна, складається з дій із 
матеріальними або ідеальними предметами. При організації спільної 
діяльності виникає проблема їх узгодження, від рівня якого суттєвим чином 
залежить ефективність кінцевого результату. 

Регуляція індивідуальних дій у складі спільної діяльності обов’язково 
включає момент “підлаштування”, який, зокрема, проявляється у феномені 
синхронізації окремих дій, тобто формуванні єдиного темпу спільної 
діяльності. Підлаштування дії окремого учасника спільної діяльності до дій 
інших людей не можливе без антиципації. При цьому індивіду необхідно 
передбачити тенденцію зміни як предмета діяльності, так і дій інших людей. 

Перевірка та оцінка результатів, а також корекція дій в контексті 
спільної діяльності має своє особливості, зокрема це стосується того, що 



оцінка здійснюється за критеріями, прийнятими в групі, сигнал зворотного 
зв’язку у цьому випадку стосується не лише до змін предмета, але й до 
оцінки результату дій окремого учасника іншими членами групи. 

Отже, діяльність людей в кінцевому результаті завжди має груповий 
характер, оскільки результат цієї діяльності є “сукупним продуктом”. Але 
характер взаємодії учасників спільної діяльності може бути різним. Більшість 
дослідників виділяють три основних варіанти (типи, форми, види) спільної 
діяльності. Зокрема виділяють безпосередньо-колективну (взаємопов’язану) 
діяльність і два різновиди опосередковано-колективної діяльності: 
послідовно-колективну та індивідуально-колективну [5, с.178]. Аналогічна 
класифікація розрізняє спільно-індивідуальну, спільно-послідовну та 
спільно-взаємодіючу форми організації спільної діяльності. Таким чином, 
взаємопов’язаність учасників спільної діяльності проявляється або в 
кінцевому продукті, або в самому процесі його виробництва. У першому 
випадку індивідуальні операції здійснюються паралельно і не залежать від 
послідовності дій інших людей. В іншому – вони взаємообумовлені, оскільки 
реалізуються одночасно як функціонально різні компоненти, або як 
послідовність (конвеєрна форма), при якій результат однієї дії є необхідною 
умовою, початком іншої. 

Досить часто організацію спільної діяльності розглядають з точки зору 
рівня взаємопов’язаності включених у неї людей. Так, наприклад, 
М.М.Обозов пропонує таку класифікацію рівнів взаємозалежності членів 
групи: 

1. Ізольованість (фізична та соціальна). 
2. Рівень можливого взаємозв’язку, що є у свідомості індивіда (при 

виникненні потреби у спілкуванні). 
3. Рівень взаємозв’язку – “мовчазна присутність інших”. 
4. Рівень взаємозв’язку “вплив і взаємовплив”. 
5. Рівень “справжньої” взаємопов’язаності – аж до повної 

взаємопов’язаності, коли дії окремих членів групи не можливі без попередніх 
або одночасних дій інших. 

6. Рівень колективної взаємопов’язаності, який дозволяє розрізняти 
групи за ступенем їх розвитку (від дифузій до колективу). Взаємна 
залежність регулюється додатковим збігом суспільно ціннісного та 
особистісно значимого змісту групової діяльності [7, с.131-132]. 

Як зазначають Г.М. Андрєєва, О.І. Донців, О.У. Параш, внутрішня 
структура складної кооперації характеризується взаємодією двох 
взаємопов’язаних ознак спільної діяльності, зокрема сумісністю і 
предметністю. Сумісністю називають диференціацію функцій, що передбачає 
їх спеціалізацію та ієрархію з подальшою їх інтеграцією, без яких не 
можлива ефективна реалізація мети спільної діяльності. У свою чергу 
предметність спільної діяльності розуміють як її орієнтованість на 
виробництво соціально-значимих об’єктів матеріальної та духовної культури. 
Предметність передбачає виділення двох взаємопов’язаних сфер внутрішньої 
активності. Перша сфера – це система операційних, комунікативних та інших 



актів, спрямованих на досягнення мети спільної діяльності. Друга сфера 
внутрішньо групової активності складає систему міжособистісних зв’язків та 
відношень, об’єктом яких є самі учасники спільної діяльності. Сукупність 
подібних взаємозв’язків утворює сферу суб’єкт-суб’єктної активності у групі, 
яку зазвичай описують як спілкування. 

Сьогодні спілкування стає міждисциплінарним об’єктом дослідження 
низки психологічних наук, зокрема соціальної (Г.М. Андрєєва, О.О. Бодалєв, 
Є.С. Кузьмін, В.М. Мясищев, М.М. Обозов, М.П. Паригін, О.В. Петровський 
та ін.), педагогічної (А.М.Алексюк, М.О. Березовін, Н.М. Богомолова, 
Г.О.Китайгородська, О.М. Матюшкін, О.Б. Мудрик, Л.О. Пономарьов, В.П. 
Трусов та ін.) та загальної психології, де проблему спілкування розглядають 
як методологічну та загальнотеоретичну (Б.Г. Ананьєв, О.О. Леонтьєв, 
Б.Ф.Ломов) психолінгвістики (А.М. Леонтьєв, А.К. Маркова) та ін. 

Як і категорія діяльності, категорія спілкування не має 
загальноприйнятої дефініції. Найчастіше її визначають як форму взаємодії 
двох або більше людей [1]. Спілкування також розглядають як систему 
“цілеспрямованих та умотивованих процесів, що забезпечують взаємодію 
людей у колективній діяльності і реалізують суспільні та особистісні 
психологічні відношення й використовують специфічні засоби, передусім 
мову”. Питання про співвідношення діяльності та спілкування є у психології 
дискусійним. 

Психологія ефективності групової та індивідуальної діяльності на 
сьогодні є відносно самостійним розділом соціально-психологічної науки. 
Дослідження, присвячені порівняльному аналізу індивідуальної та групової 
ефективності, проводились у декілька етапів . 

Метою перших експериментів був пошук відповіді на питання про те, 
який вплив здійснює на продуктивність людської діяльності присутність 
інших людей. Експерименти проводились із так званими колективними 
групами, які є сукупністю людей, об’єднаних однаковою роботою, але при 
цьому вони виконують її самостійно, без спілкування та взаємодії. 
Лабораторні групи формувались з індивідів, яких було об’єднано тимчасово 
для проведення дослідження, тому, відповідно, вони не мали досвіду 
спілкування та навичок взаємодії (дифузний рівень розвитку групи). Одним з 
основних фактів, отриманих при вивченні індивідуальних та групових 
відмінностей в умовах присутності інших людей, була обернена залежність 
між показниками. Люди, які працювали краще індивідуально, гірше 
працювали в групі, і, навпаки, ті, хто індивідуально показали гірші 
результати, в умовах присутності інших людей покращили свої показники . 
Приблизно у 40% випадків продуктивність роботи підвищується, у 25 % вона 
понижується, а в інших випадках практично не змінюється [8, с.35]. 

Але, як зазначає О.І.Донцов, більшість психологів різних країн прийшли 
до одного висновку: ситуація присутності інших людей впливає на перебіг 
психічних процесів, продуктивність людської діяльності та супроводжується 
виникненням власне групових феноменів [9, с.13]. 



Характерна риса цього етапу вивчення групової ефективності полягає в 
тому, що малу групу, яка була об’єктом дослідження, не було проаналізовано 
з соціально-психологічної та структурно-функціональної точки зору. 
Випадкові (лабораторні) та реальні групи розглядались з точки зору 
необхідних закономірностей як ідентичні. Після цього неможливо було 
вивести універсальні закономірності з великої кількості суперечливих фактів, 
отриманих емпіричним шляхом. Тільки дослідження в галузі групової 
динаміки дали можливість розглядати проблеми групової ефективності з 
урахуванням структурно-формальних особливостей групи та наявних між її 
членами стосунків. 

На сьогодні групову ефективність вивчають як поєднання багатьох 
структурно-формальних та соціально-психологічних характеристик, зокрема 
кількість членів групи, композицію, канали комунікації, стиль лідерства та 
ін.  

У західній соціальній психології прийнято таку градацію змінних: 
незалежні, проміжні та залежні. Незалежними змінним у цьому випадку є 
структурно-формальні ознаки: кількість членів у групі, канали комунікації, 
композиція, ієрархія статусів та ін. Соціально-психологічні відносини в 
групі, зокрема мотивація, стиль лідерства, рольова диференціація є 
проміжними змінними. Залежні змінні – це в основному продуктивність та 
задоволеність групи. Незалежну змінну вводили в експериментальну групу і 
цілеспрямовано варіювали, визначаючи її вплив на залежну змінну, а 
причинно-наслідкові зв’язки між ними інтерпретували з урахуванням 
проміжних змінних. На основі отриманих результатів будували описові та 
функціональні моделі, що містили перелік факторів, які визначають групову 
ефективність . 

Але у більшості робіт соціально-психологічну ефективність групової 
форми навчання показано лише у якісному аспекті, а її кількісної оцінки, як 
правило, немає. Широке поширення у педагогічних дослідженнях отримала 
лише соціометрична методика, яку використовують для виміру згуртованості 
навчальних колективів. Між іншим, згідно з отриманими даними, 
традиційний індекс соціометричної згуртованості не завжди дає правильну 
характеристику міжособистісних відносин у групі, оскільки у цьому випадку 
досліджуються взаємовідносини, не опосередковані спільною предметною 
діяльністю, тобто у цьому випадку вивчаються феномени поверхового 
прошарку міжособистісних стосунків, характерних як для колективу, так і 
для групи низького рівня розвитку. 
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