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У сучасних умовах особливого значення набуває командна робота в управлінні 

персоналом, оскільки якість і результативність діяльності будь-якої організації визначається 

не зусиллям окремих працівників, а результативністю праці усього колективу. Сьогодні ж 

тимбілдинг є однією з найперспективніших моделей корпоративного менеджменту, що 

забезпечують повноцінний розвиток компанії, і є одним із найбільш ефективних 

психологічних інструментів управління персоналом [1].  

Тимбілдинг (від англ. «team building») в буквальному сенсі означає «побудова 

команди»; заходи, спрямовані на згуртування колективу, формування сильної команди, що 

успішно досягає поставлених цілей [2].  

Тимбілдинг дозволяє торкнутися таких аспектів роботи з персоналом, як: розвиток 

командного духу в роботі співробітників компанії; можливість виявляти і реалізовувати 

особистісний потенціал співробітників; вказує на помилки в спілкуванні; допомагає знайти 

варіанти вирішення конфліктних ситуацій; розвиває здатність швидко приймати рішення в 

критичних і нестандартних ситуаціях; виховує в співробітниках довіру до компанії і один до 

одного, прихильність цілям компанії; є вагомим методом нематеріальної мотивації 

персоналу, який дозволяє співробітникам відчути увагу компанії до кожного її співробітника, 

що, в кінцевому результаті, дозволяє створити згуртований та креативний колектив 

однодумців [3].  

Існує безліч видів тимбілдингу : активний, сюжетний, інтелектуальний, творчий. 

Активний вид тимбілдингу є найпопулярнішим та найбільше підходить для теплої пори 

року, оскільки найчастіше проводиться на свіжому повітрі (спортивні ігри, естафети тощо). 

Сюжетний вид приймає форми квесту, бізнес-гри, змагальних заходів. Останнім часом 

набувають популярності й інтелектуальні види тимбілдингу. Цей вид згуртованості команди 

сприяє не тільки всебічному розвитку працівників, а й утворенню у кожного вміння швидко 

приймати рішення. Творчий тимбілдинг характеризується креативністю, яка  високо 

цінується в сучасному світі. Компанії хочуть, щоб співробітники займалися незвичними і 

цікавими завданнями. Наприклад, малювання загальної картини. Кожен із видів тимбілдингу 

є надзвичайно дієвим, адже будь-яка спільна діяльність колективу, яка безпосередньо не 

стосується роботи, має позитивний вплив на відносини між кожною його частиною. [4]. 

Таким чином, застосування тимбілдингу допомагає компанії не лише збільшити 

продуктивність праці, але і налагодити внутріфірмове життя підприємства. Тільки по-

справжньому єдиний колектив здатний досягати найвищих результатів та внести вклад у 

розвиток підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та прибутковості. А отже, 

професійним керівникам потрібно його використовувати задля максимального налагодження 

психологічної атмосфери в колективі і досягнення значних результатів організації. 
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Першими поселенцями Таврії були ногайці, але у 1782-1783 роках, після російсько-

турецької війни їх було примусово виселено до Північного Кавказу. На початку XIX століття  

на цій території  поселяються «духобори», близько 60 поселень та «меноніти» близько 40 

поселень .  

«Духобори», – одна з релігійних течій ,так званих, духовних християн, які називають 

себе "борцями за дух та істину". «Духобори» не визнають Біблію як Святе Письмо, 

вважаючи православ'я спотвореною вірою, Вони порвали з ним, відмовилися від церков, 

храмів, заперечували духовенство, чернецтво, таїнства, обряди. Намагалися наслідувати 

принципи та побут ранньохристиянських  громад. постійно зазнавали депортацій, їх 

направляли на важкі примусові роботи, засилали на каторгу. За указом імп. Олександра I 

«духобори» були переселені в Мелітопольський повіт Таврійської губернії. Там була 

створена перша колонія з 1899 тисяч мешканців. Засновано такі села: Терпіння, Троєцьке, 

Богдановку ,Спаське, Горіле та багато інших. У 1858 році вони емігрували до Північного 

Кавказу  а у 1898 до Канади, де створили свої поселення, які існують і нині. 

З приходом до влади більшовиків, які були зацікавлені в повернині «духоборів», 

оскільки іх релігія була схожа з комуністичною ідеологію. Повіривши агітації більшовиків 

«духобори» поверталися , але були підкорені режимом і більша частина репресованою. 

«Меноніти» - християнський протестантський рух, що сповідує одне з вірувань 

голландських протестантів-анабаптистів. Засноване Менно Сімонсом віросповідання 

пропагує мирне співжиття в світському суспільстві, відсутність насильства, ненасильницькі 

методи протесту та розв'язання проблемних питань, пацифізм. Щоб заохотити переселенців 

освоювати незаселені степи Півдня, Катерина II надала їм чимало пільг: вічну свободу від 

рекрутської повинності, звільнення від податків впродовж 10 років, 65 десятин землі 

кожному сімейству, по 500 рублів на проїзд і придбання, матеріалів для будівництва та на 

закупівлю сільгоспінвентарю. З 1789 -1920 роки жили на р. Молочній. Побудували 8 

цегельних заводів, завод годинників і механізмів, 30 водяних млинів, оцтовий завод, 

металургійні виробництва і 17 машинобудівних заводів. Їхні будинки залишилися і досі, що 

свідчіть про їх вміння  у будівництві та архітектурі . Після Лютневої революції 1917 р. для 

них настали складні часи. Їх постійно грабували  представники різних влад, а віра не 

дозволяла брати до рук зброї. Тому у 20-х роках XX  століття  майже  всі іммігрували до 

Канади.  
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