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                         КОМУНІКАЦІЯ ТА ЗАЛУЧЕНІСТЬ ВІДДАЛЕНОЇ КОМАНДИ 
 

 Визначте основні канали комунікації (наприклад: для відеозв’язку ми користуємося 
Zoom,  для повідомлень – Telegram, для спільної роботи над документами Google Docs 
тощо) 

 Узгодьте єдині правила комунікації (наприклад: нетермінові питання пишемо в листі, 
в листах вказуємо термін у який очікуємо відповідь; термінові – в месенджер, впродовж 
15 хв. відповідаємо, дуже термінові – телефонуємо. Якщо в термін відповісти по суті 
запиту немає можливості, обов’язково відписуємо, що ок, листа\запит отримав, і коли 
дам відповідь тощо) 

 Узгодьте зручний формат роботи з задачами (Trello, Jira тощо) спільний календар,  
форму звітності (про що \ кому \ як часто \ в якій формі доречно давати звіт. Уникайте 
надмірного контролю, це руйнує довіру, - вам важливий результат, а не контроль. 
Узгодьте з командою баланс гнучкості і жорсткості робочого часу: в які години ми всі 
маємо бути в робочому просторі, а в які маємо люфт) 

 Визначте місце\ канал для неформального спілкування (важливо, щоб у команди 
була можливість для комунікації «не по темі» \ привітань\ спільного фану \ жартувати 
як за чашкою кави у офісі, доречно, щоб це було не в чаті, де вирішуються робочі 
питання. ВАЖЛИВО: спільно святкувати великі і маленькі перемоги, день народження\ 
свята команди, підтримувати позитивний настрій) 

 Встановіть важливі робочі ритуали (наприклад, привітання зранку – як справи\ фокус 
на день \ закриття робочого дня  \ он-лайн кава-паузи \ спільні фізкульт-паузи тощо) 

 Виділяйте час на зворотній зв'язок кожному учаснику команди щодо його діяльності 
(застосовуйте коучингові інструменти: наприклад, модель AID (Action - Дії: опишіть 
конкретні дії співробітника, його поведінку – що відбулося, які дії зроблено; Impact - 
Ефект: опишіть який результат\ефект від дій співробітника, як отриманий результат 
співвідноситься з запланованим, як отриманий результат впливає на 
команду\компанію; Desired outcome – Бажаний результат: обговоріть варіанти дій, які 
покращать ситуацію \ підвищать ефективність співробітника:  Як можна змінити 
(виправити, поліпшити) ситуацію, що склалася? Що варто зробити для підвищення 
результатів? Що важливо зберегти? Що необхідно робити по-іншому. Зафіксуйте 
домовленості) 

 Піклуйтеся, щоб вся команда була в курсі справ (щотижня проводимо спільну відео-
зустріч де кожен ділиться підсумками тижня: що досягнуто, з чим було труднощі, 
фокуси уваги на наступний тиждень. Діліться офіційною інформацією від компанії, 
прояснюйте побоювання та сподівання команди) 

 Підтримуйте членів команди у розвитку (з’ясовуйте, яких знань потребують, 
організовуйте обмін знаннями\ наставництво \ он-лайн майстер класи \ ревю 
прочитаних книг\публікацій тощо) 
 



 
ЕФЕКТИВНІ ОНЛАЙН-НАРАДИ_ЧЕК-ЛІСТ 

 

№ Запитання до себе (ініціатора зустрічі) 
Done 

1. 

Чи Ви чітко сформулювали мету зустрічі, та який очікуєте результат (зустріч 
потрібна щоб: прийняти рішення \ домовитися про план дій \ транслювати 
інформацію \ прояснити розуміння \ поділитися досвідом тощо) ? 

 

2. 
Чи Ви запросили всіх необхідних учасників та попередньо поінформували їх 
про канал зустрічі, час, тривалість та адженду ? 

 

3. 
Чи Ви поінформували учасників, якщо від них потрібна якась інформація, щоб 
вони її підготували заздалегідь ? 

 

4. 
Чи Ви обміркували, які можуть бути проблемні питання, розумієте, де можуть 
бути зони конфлікту та розумієте точки перетину: спільні інтереси учасників ? 

 

5. 
Чи Ви узгодили з учасниками, можливо, необхідно зробити он-лайн запис 
наради, та яким чином буде зафіксовано результат\домовленості наради ? 

 

6. 
Чи Ви попіклувалися, щоб вам не заважали сторонні звуки\ рухи на «задньому 
плані» під час зустрічі ? 

 

7. Чи Ви почали і завершили вчасно ? 
 

8. 
Чи Ви провели чек-ін з командою на початку (дали учасникам 1-2 хвилини, щоб 
вони озвучили свої очікування\ побажання, ще раз узгодили ціль та адженду) ? 

 

9. 

Чи Вам варто самому стежити за дотриманням регламенту, пильнувати, щоб не 
відхилялися від теми, вести протокол зустрічі, стимулювати обговорення, 
генерувати пропозиції тощо, чи якісь ролі доречніше  делегувати?  

 

10. 

Чи Вам вдалося регулювати емоційну складову розмови. У випадку конфлікту, 
складної комунікації ви вмієте знижувати емоційну напругу у себе на колег, 
тримати фокус на обговоренні проблем\ задач, а не людей ? 

 

11. 

Чи Вам вдалося в кінці зустрічі прийти до запланованого результату і 
зафіксувати домовленості? (чи, можливо, обговорили причини, чому цілком до 
запланованого результату прийти, поки, не вдається і прийняли проміжні 
домовленості) ? 

 

12. 
Чи Ви зробили короткий підсумок зустрічі, та зробили чек-аут (дали 1-2 
хвилини учасникам сказати, що було важливим / корисним) ? 

 

13. 
Чи Ви узгодили з учасниками, яким чином всі отримають summary зустрічі, та 
переконалися, що всі розуміють свої наступні кроки згідно домовленостей ? 

 

14. Чи Ви подякували і підбадьорили команду ? ) 
 

Також поміркуйте: 

1.  

Чи не забагато ви проводите спільних нарад, чи не знецінюються наради тим, що 
вони надто часто \ не для всіх запрошених актуальні \ нечіткі цілі і результати тощо? 

2. 

Чи, можливо, ви рідко проводите спільні наради, чи не випадають учасники команди 
зі спільного інформаційного та\ чи емоційного поля? 

 


