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ПЕРЕДМОВА

Про конфлікти знас кожен з нас. Конфлікти супрово:(жують
життя практично кожної людини. Конф,1ікти водночас не11овтор11і і
повторювані, подібні один до одного. Схожі вони, перш за все, на

шими реакціями на них, поведінкою, переживаннями. У fіільшості
людей конфлікти вик,1икають у першу чергу неприємні асоціації, не
гативні емоції, перt'жива1111я, дратівливі спогади.
Ми вважаємо, що все ·шаємо 11ро конфлікти. Чи завжди конф

лікт є негативним явищем? Шо з ним робити, якшо він виникає? Як

його уникати? Як зробити так, щоб конфлікт не зруйнував наше
життя? Як перетворити його з негативу в позитив? І, нарешті, конф
лікт

-

чи завжди це негатив?

Кожний з нас вирішує це питання для себе самостійно, 1бираю

чи і аналізуючи власний досвід конфліктів, виробляючи досві,1, конс

труктивної поведінки, ефективних страте1·ій і тактик поведінки у
конфліктах, передаючи їх з покоління в покоління.
В найпростіших ситуаціях ми можемо і без спеціальних знань

та умінь запобігати конфліктам, пристосуватися до конфлікту і на
віть існувати в ньому, не припускаючи руйнування міжособистісних

стосунків і взаємовідносин. Або ж, зорієнтувавшись у конфлікті,
прийняти рішення, що робити, як 1ювсстися, як виграти.
Проте,

висока

насиченість

сучасного

життя

різноманітними

конфліктами, своєрідність кожнсч·о '3 них у поєднанні з украй наси

ченими емоціями

б

і переживаннями, що викликані неправильним

ПЕРЕДМОВА

трактуванням самого конфлікту або дій учасників в ньому, невмін

ням адекватно сприймати та інтерпретувати конфлікти, використо
вувати непродуктивні форми реагування на конфлікти
ро;:{жує

конфліктогепнісгь

особистості.

середовища,

-

все це по
суспільства.

Все означене сприяє розвитку різних психосоматичних станів, не
врозів, розвитку неадекватних психологічних захистів і стереотипів

поведінки, знижує працездатність та впливає на ефективність про
фесійної діяльності.
Людство за історію свого існування ш1копичило колосальний
досвід життя і виживання у конфліктах

-

досві;~ розв'язування і по

долання конфліктів різних видів, починаючи від непорозумінь, сва

рок, і, 3акі11чуючи війнами. Науковий аналіз і узагальнення цього
досвіду привели до виникнення і становлення нової міждисuиплі
нарної та інтеграційної галузі наукових знань про конфлікти, засоби
їх ана!lізу і регупювання

-

Психологія конфліктів

конфліктології.

-

як фундаментальна складова конфлік

гології та як базова система психологічних знань про діагностику,

профіnактику і корскuію конфліктів, про психологічні методи аналі
зу і регулювання конфліктів, представляє неабиякий інтерес для фа

хівців, що працюють в си~темі «Людина-людина (психологи, ме
неджери, педагоги, лікарі, соціальні 11раuівннки і т. п.).

Конфлікти неминучі та існують там, де є життя і люди, тому

потрібно знати: як запобігати їх деструктивності, негативним про
явам і руйнуючим наслідкам, як поводитися у процесі різних конф

ліктів, як вести себе у значущих, життєво важливих конфліктах, як
завершувати і конструктивно, вдало для всіх конфліктуючих сторін,

вирішувати конфлікт.
Психологічні знання про особистісні передумови конфліктної
поведінки вказують пам на важливість усвідомлення власних ба
жань і вчинків, ці,1ей та умінь слухати іншого, оформляти у слова
власні бажання, необхідність гнучкого застосування різних страте

гій і тактик у конфліктах, і, 11ерш за все, тих конфліктів. які є конс
труктивним виходом з складної та не зовсім ясної критичної ситуації.
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~

Психологічні знання про правила і особливості безконфлікт
ного спілкування і поведінки допомагають не тільки будувати
конструктивні міжособистісні стоснуки, полегшують орієнтацію

на взаємний виграш у реалізації життєвих цілей, у будуванні ді
лових і продуктивних стосунків, сприяють психічному і фізично
му здоров'ю особистості, групи, колективу, але й застосовувати

уміння реконструювати конфлікт, перетворити його на знаряддя
управлшня та впливу.

Останніми роками з'явилося достатньо видань з конфліктології,
але практично відсутні книги (окрім 1юодиноких видань) з психоло

гії конфліктів, правил і закономірностей діагностики та корекції
конфлікту як суто психологічного феномена.
Книга складається з чотирьох частин з основних психологічних
проблем теорії та сучасної практики психології конфліктів і методів
їх вивчення, перетворення та врегулювання:

Ч.
Ч.
Ч.
Ч.

1.
2.
3.
4.

Вступ у психологію конфлікту.
Психологічні 11ричини конфліктів та особистість.
Конфлікти у різних сферах і формах взаємодії людей.
Психологія регулювання та управління конфліктами.

Кожна частина містить по два тематичних розділи.
Перший розділ дає уявлення про поняття «конфлікт», вводить

нас в короткий екскурс цього поняття і його наукового вивчення,

визначає місце конфлікту в системі базових психологічних знань.
Перший розділ також присвячений розгляду предмету і задач конф

ліктології як інтегративної й міждисциплінарної системи наукових
знань про конфлікти і методи їх аналізу і розв'язання, позначається

взаємозв'язок конфліктології і психології конфліктів, а також місце і

особливості психології конфліктів в системі знань про конфлікти.
В другому розділі розглядається феноменологія і психологічні
пробле!\1И аналізу ко11ф.1ікту і його складових, а також підстави кла

сифікації конфліктів.
В

третьому розділі

аналізуються

психоло1·ічні

причини

ви

никнення конфліктів, особливості протиріч як основного джерела

ПЕРЕДМОВА

виникнення конфліктів, особистісні передумови виникнення і еска

лації конфліктів, типові й найбільш поширені інформаційні, органі
заційні причини конфліктів та специфіка низької конфліктологічної
компетентності як причини конфліктів.
Четвертий

розділ

присвячений

внутрішньоособистісним

або

внутрішнім конфліктам, особливостям конфліктної особистості й
конфліктних типів поведінки, відмінностям внутрішньоособистіс
них конфліктів та їх взаємозв'язків з міжособистісними і міжгрупо
вими конфліктами, генезису та психологічним наслідкам внутрішніх
конфліктів.

П'ятий розділ присвячений психологічним особливостям най
поширеніших видів суперечностей

конфліктів в міжособистісних

-

стосунках, їх взаємозв'язку з міжособистісним спілкуванням в гру
пах, особливостям онтогенезу міжособистісних конфліктів в різні
кризові періоди становлення особистості.
Шостий розділ містить опис специфічних психологічних особ
ливостей найбільш поширених типів конфліктів у різних предмет
них взаємодіях (сімейних, управлінських, педагогічних тощо).

Сьомий і восьмий розділи носять більшою мірою прикладний
характер і присвячені розгляду основних шляхів, психотехнологій і

психотехнік управління конфліктами

-

прошозування, запобігання

і розв'язання конфліктів. Розділ містить аналіз найпоширеніших і
ефективних технологій запобігання конфліктів, технік безконфл:кт
ного спілкування, технологій розв'язання конфліктів, посередництва

і ведення переговорів у врегулюванні конфліктів.
Наукове і практичне значення матеріалу даного видання виходить

за межі власне навчальної дисципліни у системі вищої освіти і може ма

ти більш широкий контекст застосування в різних сферах професійної

діяльності. прикладних напрямах застосування психоло1·ічних знань.
Автори, що мають досвід практичної роботи в психологічному
консультуванні і психокорекції конфліктних ситуацій і конфліктів

різного типу, в проведенні психотренінгів і навчальних курсів з психо
логічної профілактики і розв'язання конфліктів, а також у підготовці
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фахівців-психологів, зробили спробу в доступній формі висвітлити
широку

проблематику

психології

конфліктів,

довести

необхідні

знання до зацікавленого читача.
З вдячністю присвs;чується блюьким, друзям і однодумцям ав
торів

-

Т. П. Калганову, Т. В. Ложкіній, віру і зацікавлену присут

ність яких автори відчували на протязі вс1єї роботи над книгою.
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Розділ

1

КОНФЛІКТ:
ЗАГАЛЬНІ

ТА ОСОБЛИВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфлікти

-

це норма життя. Коли Вам здається,
що у Вашому житті немає конфліктів,
перевірте, чи є у Вас пульс.
Ч. Ліксон

Традиції накопичення конфліктологічних знань мають на сьогодні
вже багатовікову історію. Перші концепції конфліктів з'явилися ще на
межі ХІХ-ХХ ст" однак найкращі представники людства по-різному
пропонували й тлумачили свої бачення природи феномена конфліктів,
шляхи попередження та вирішення. Свій специфічний предмет у ви

вченні конфліктів знаходять: філософія, соціологія, психологія, педа
гогіка, воєнні та історичні науки, математика, політичні науки та ін.

Конфліктологія як відносно нова дисципліна й галузь прикладних інте
грованих знань базується, у першу чергу, на психологічних знаннях,
підходах, методах. Конфлікт, з точки зору психології, має багато функ
цій, соціальні і психологічні процеси його розвитку впливають на пси
хіку, поведінку, діяльність особистості, колективів, суспільства.

1.1.

Базові категорії, поняття та їх еволюція

Там, де є людина, завжди є конtр;1ікти. Конфлікт супутник людського буття і суспільного розвитку.

12

постійний
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Поширеність конфліктів, їх роль в суспільному житті, привер
тали до них увагу ще з часів глибокої старовини.

Про конф:1ікт писали старпдавні мудреці. Вже античні філосо

фи розглядали конфлікти як найважливіший і необхідний атрибут
суспільного життя і розвитку, наприк,1ад, Геракліт вважав, що саме
негативні наслідки зіткнень і воєн примусять людей перш за все шу

кати миру і прагнути його. Більш того, він наполягав на тому, що не
тільки люди, але і боги, і весь космос існують в суперечностях і бо
ротьбі, які є джерело появи нової в світі.
Конфлікт

--

це і 1<nережиток е1юхи» варварства, так його роз

глядали в епоху Відродження гуманісти Т. Мор, Е. Роттердамський,
Ф. Бекон та ін., і, одночасно

-

«природний стан війни всіх проти

всіх» у І. Канта (ХУШ ст.), і ще більш безумовно

ще в роJвитку суспільства» у Гегеля (11очаток

XlX

«позитивне яви

ст.). Будучи при

хильником міцної державної влади, Гегель виступав проти різної
смути і безладдя в суспільстві, що розхитують державну єдність.

Всю історію розвитку суспільної і наукової думки, особливо
починаючи з кінця ХІХ

-

середини ХХ ст. (наприклад, У. Самнер,

Л. Гумплович, Р. Зіммель, Е. Берджес, Р. Парк, А. Смол та ін.), кон

флікпr займають одне з центральних місць серед типів соціальної
взаємодії, які потребують трансформації й перетворення як найваж.

.

.

лив1ше джерело сощальних змш.

Марксизм також активно розглядав соl!іальні конфлікти на всіх
рівнях суспільного розвитку як найважливіші і неминучі явища життя.
Особливий інтерес і широкий діапазон досліджень в області ви
вчення конфліктів намітився в другій половині ХХ століття в основ
ному в роботах найвидатніших зарубіжних соціологів Т. Парсонса,

Е. Мейо, Л. Козера, Р. Дарендорфа, А. Гоулднера та ін., психологів і
фахівців із управління Дж. Р. Скотта, Р. Фішера, У. Юрі та ін.
Враховуючи основоположний характер віддзеркалення знань

про категорії і базові поняття, звернемося до них і представимо ко
роткий с:ювниковий екскурс становлення слова, а надалі

-

і понят

тя «конфлікт», що міцно затвердилося в другій половині ХХ сторіччя.
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Слово

(conflictus)

«Конфлікт»

прийшло

в

росшську

мову

з

латию

і означає буквально «Зіткненню>.

В російській же мові слово <(Конфлікт» почало вживатися з ХІХ сто
ліття.

Проте в класичному

«Тлумачному

словнику живої мови»

великороса В. Даля його ще немає. Лише на початку ХХ століття
слово «Конфлікт» з'являється в енциклопедичному словнику Росій
ського бібліографічного інституту ГРАНТ
лікт

-

(1928-1934

рр.): «Конф

зіткнення, суперечка, зокрема, розбіжність між урядами і на

родними представниками».

Тлумачний словник російської мови

( 1935

р.) визначає конф

лікт як «Зіткнення між незгідними сторонаМИ>>, аналогічно потрак
тує цей термін і в «Енциклопедичному словнику (І 955 р.) як «зітк
нення суперечливих прагнень, інтересів, відчуттів, поглядів». «Слов
ник іноземних слів» (І

964

р.) повторює попереднє визначення.

Поняття конфлікту в Малій Радянській енциклопедії по мірі її
псревиданюr зазнає уточнення і розширення:
«Конфлікт

-

зіткнення інтересів, відчуттів, поглядів»

Подібне трактування відтворюється і у виданні
«Конфлікт

-

( 1929 р.).

1959 р.

зіткнення інтересів, відчуттів, поглядів. В худож

ньому творі конфлікт і його вирішення є одним з моментів, визна
чальних досягненно сюжету»
Перше

(1937

видання

ВРЕ

( 1936

р.).

(Великої

Радянської

р.) цього терміну не містить. Друге її видання

енциклопедії)

(1953

р.) визна

чає конфлікт як «зіткнення протилежних інтересів, поглядів, праг
нень; серйозна розбіжність, гостра суперечка, що спричиняє за со

бою складніші форми боротьби».
Енциклопедичний словник (І 954 р.) розкриває конфлікт через

«зіткнення суперечливих пrагнень, інтересів, відчуттів, поглядів. В
творах художньої літератури, особливо, драматургії, має вирішальне

значення для розвитку дії. Вирішення конфлікту веде до розв'язки».
Філософська енuиклопедія (І 964 р.) розглядає феномен конф
лікту «в широкому значенні як граничний випадок загострення су
перечності, а в більш вузькому специфічному значенні вживається
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в мисте1пві. Найсприятливішою формою для розвитку художнього
конфлікту є в драматичному мистснтві трагедія, а в літературі

-

роман».

В ВРЕ (І 973 р.) вже більш детально розглядається конфлікт ху

дожній як «суперечність між зображеними в творах діючими сила
ми», і наголошується, що це поняття «конфлікт (або колізія) тради
пійно застосовується до тимчасових образотворча-динамічних видів

і жанрів мистеuтва

--

літературі, театрі, кіно». Разом з тим згаду

ються і «Конфлікти прикордонні».

Згідно зі «Словником російської :'v!ОВИ» С. І. Ожегова
«Конфлікт

-

ue

( 1973

р.)

зіткнення, серйозна розбіжність, суперечка».

В «Логічному словнику

-

довіднику» (І

975

р.) конфлікт роз

глядається як зіткнення протилежних сторін, поглядів, думок, праг
нень, інтересів, сил». Крім того, наголошується, що «конфлікт озна
чає розбіжність, серйозну суперечку, яка викликає ускладнення», що
далеко й,1уть.

Радянська Військова Енциклопедія

( 1977

р.) розглядає конфлікт

військовий як «украй гостру форму вирішення протиріч між держа
вами, що характеризується двостороннім застосуванням військової

сили». В широкому значенні слова під конфліктом (військовим) ро··
зуміється буль-яка військова акція, у вузькому значенні

-

відкрите

озброєне зіткнення.
В Українських довідкових виданнях того часу цей термін пред

ставлений в «Політичному словнику»
дянській енциклопедії

( 1977 р. ),

( 1976

р.) і Українській Ра

через зіткнення протилежних інте

ресів, поглядів, серйозних суперечностей, тобто розуміння конфлік
ту не зазнає істотних змін в порівнянні з викладеними вище. В ціло
му ж такий підхід 11ризво:нпь до обмеженого розуміння природи і
єства цього явища, де акцент в основному робиться на боротьбу
протилежних сил (сторін).

Енциклопедичний словник

( 1984

р.) знов звертається до конф

лікту як до одного з визначальних чинників художньої ідеї, супереч
ності між зображеними в творі діючими силами.
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Радянський енциклопедичний словник

(1989

р.) поняття конф

лікту визначає через зіткнення сторін, думок, сил.

В «Короткому словнику іноземних слів»

( 1985

р.) конфлікт

-

це «зіткнення сторін, думок, інтересів, серйозна розбіжність, гостра
суперечка».

Проте, в цілому ряді довідкових видань поняття «конфлікт» взагалі

не включено до складу лексичних одининь, наприк.пад, «Політичний
словник»

(1960 р.),

«Політична енциклопедія»

енциклопедичний словник»
пропага~щистю>

( 1984 р. ).

філософського словника»
флікп>

-

( 1983

(l 965 р.), «Філософсью1й

р.), «Короткий недагогічний словник

Ня традиція бере свій початок з «Короткого

( 1954 р. ).

Вводиться еквівалент понятгя «ков

«суперечність», яка визначається як «взаємодія протилежних,

юаємовиключаючих сторін і тенденцій, предметів і явищ». У свою чер
гу, безпосередньо понятгя «конфлікr» застосовується лише д.ая позна

чення гострих ворожих зіткнень, класових інтересів, суперечностей.
«Короткий по.:~ітичний словник»

( 1983

р.) розглядає конфлікт

як «зіткнення протилежних сил, інтересів, ду:-"юк, поглядів; серйозна
розбіжність, гостра суперечка, чревата ускладненням і боротьбою».
«Військовий

енциклопедичний

словник»

( 1983

р.)

розглядає

«конфлікт військовий» як форму вирішення протиріч між держава
ми з двостороннім застосуванням військової сили.
«Політичний словник»

( 1987 р.)

звертається до конфлікту поколінь,

які, як показано, мають виключно віковий, скороминучий характер.

«Короткий тлумачний словник української мови»

( 1988

р.) роз

глядає конфлікт як зіткнення протилежних, не3Гідних між собою
сторін, інтересів, думок, поглядів. «Соціологічний словник»

( 199 І

р.)

дає специфічне тлумачення соціального конфлікту як «граничного
випадку загострення суперсчностсіІ».

В спеціальних словниках останніх видань понятгя конфлікту знач

но уточнюється. Наприклад, в Політологічному словнику

(1995 р.), де

це поняття, на наш погляд, виявилося якнайповнішим і всеосяжним.
конфлікт розглядається як зіткнення двох або більш різнос11рямова-

11их си:1 з метою реалізації їх інтересів в умовах протидії.
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.

В психологічній довідковій літературі до визначення конфлікту

.

.

пщходять з р1зних сторш.

В «Короткому словнику систе\ш психологічних rюнять» (І 98 І р.)
конфлікт розглядається «як вид с11ілкувапня, в основі якого лежать різ
ного роду реальні або ілюзорні, об'єктивні або суб'єктивні і в різній мі
рі усвідомлені суперечності в цілях осіб. що спілкуються, 11ри спробах
1

їх вирь1шення на фоні емоційних станів» • Далі тут же «внутрішній
конфлікт»

це психічний стан, що «важко переживається, виклика

-

ний амбивалентністю відчуттів або тривалою боротьбою мотивію>.
В «Психологічному словнику

-

довіднику керівника»

( 1982

р.)

конфлік~- ототожнюється з конфліктною с11туа11ією, яка трактуєтьс5і
як «зіткнення різних соціально-психо;югіч11их установок (оцінок,
поглядів, думок)».
«Психологічний словник» (І 983 р.) розглндас конфлікт як «Важ

ку вирішувану суперечність. пов'язану з гострими е\юційними пере

живюшями »

2

•

«Короткий психологічний словвию>

( 1985

р.) вИ'3начає конфлікт

як зіткнення протилежно на11равпених. несумісних один з одним
тенденцій в свідомості окремо взяrого ін;щвіда, в міжособистісних

взаємодіях або міжособистісних відносинах ін;щвідів або груп людей,
пов'язане з гострими негативними емоційни:'v!И 11ереживаннямю>.

В «Словнику соціально-психологічних 110нять»

(1987

р.) окрім

визначення приводиться і класифікація. «Конфлікт соціально-психо

логічний

-

усвідомлене зіткнення, протиборство мінімум двох то

дей, груп, взаємно 11роти:1ежних, несу:-.1існих, що виключають одна
одну потреб, інтересів, цілей, типів поведінки, відносин, установок

істотно значущих для осіб і груп».
В словнику «Психологія» (І 990 р.) конфлікт розглядається як

«зіткнення протилежно направлених цілей, інтересів, позицій, думок
І

Платонов К. К. Краткий с;юварь с11стсмь1 психо.1огических понятий. -' М.: Вь1сшая школа. - 1981. -- 173 с.
" Психологичсский словарь І По;1 ред. В. В. Давьщова, А. В. Запорожпа.
Б. Ф. Ломова и др. - М.: Пе агогика, \ 9R3. - 447 с .
....... ')~---Е І :; .: і : ( ) l Е КА

НПУ імЕJ1·1

...

r" • . ':.);~гоманооа
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або поглядів опонентів або суб'єктів юасмодії». Окремо є виділене
поняття цКонф;1ікт продуктивний (конструктивний)». В «Психоло

гічному

(l 990) конфлікт розумісться як ідентичний
1
останньому визначенню. На жаль, в «Психологічному с:ювнику»

( 1997

словнику»

р.) так само як і в «Філософському словнику»

гогічюи

(1960

енциклопедії»

( 1965

р.),

( 1987

«Педагогічно1\1у

р. ), <Леда
словнику»

р.) визначення цього поняття відсутнє.

В словниках з спепіалізова~1их 1·алузей психології зустрічають
ся адекватні різнови;щ конфліктів: «соціальний конф,1ікт», «худож

ній конфлікт», «суперечність», «ІІро1 истоянню>, <<Протидія», «зітк
нення», «суп1•ша>> і т. 11.

Аналіз наукової літератури показує. що в ній відсутня не тільки
єдніст1, ро.~уміння терміну ((конфлію». а;н; і є наявним різні рівні йо
го ·.шстосування:

на рівні буденного ос:-.1ис,1ення нід конфлікто;.1 розуміється сва

•

рка, бійка, суперечка;
на семантичному рівні конф;1ікт трактується як зіткнення, роз

•

біжності, колізія;
на конвенціона:1ьно:v1у рівні тер;.нн визначається відповідно до

•

предмету дослідження.
Узагальнюючи все описане вище, можна відзначити, що єдино

го розуміння і, відповідно, визначеш1я конфлікту поки що не існує.
Виходячи з цього, спробуємо відзначити ті основні відмінності в да
них визначеннях, які могли б стати 11рсл:четом обговорення і далі та

які враховані при позначенні і розу:1.1інні сутності 110няття «конфлікт».
Представлений

у

визначеннях

характер спрямованості сил,

на основі яких може виника1и конфлікт, вистунає предметом кон
ф;1ікту

між

суб'єктами

або

йогс)

сторонами.

Поняття

різнона-

11равленності ширше за розу:1.1ін11я проти;1ежносп спрямованості.
1

ІІсихология. Словарь І І!од общ. рс,т Л. В. Гkгровского и М. 1·. Ярошсв
ского.

--

М.: По,111ти·,,1аг,

1990. ---- 492

рс,1. В. П. Зинчснко, Б. Г. Мсщерякова.

440
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- -
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•

Таким чином, знімається обмеженість розуміння проблеми в да
ній площині, деяка її абсолютизанія, а, крім того, усувається і
елемент антагошзму.

У визначеннях не зовсім ясно і нимагає уточнення, що ж розу

міється під «силою». Мається на увюі неузгодження, зіткнення цін
ностей, поглядів, переконань або ж інтересів, позицій залежно від
масштабності буття (соціальна, політична і т. д.).

Крім того, у визначення конфлікту з необхідністю 1ювинно бу
ти включено наявніс·1ь загального д;1я суб'єктів або сторін конфлік
ту поля взаємодії. lнакше, різнонаправ,1е1111ість сил не буде достат
ньою умовою для виникнення юасмодіІ с~·орін.
І, нарешті, що ·гаке сторона взаємодії. Враховуючи те, що су

б'єкта~~ взає;v1одії є індивід або група як джерело 11із11ання і перетво
рення дійсності та як носій акт11вності, то ми від;!НСІ\Ю перевагу ви
користанню цього поняпя або 11011яття «сторона конфлікту».
Таким чином, якщо погодитися зі сказа~111'І.1, то коифлікт мо:J1с
Ііа позиачzтщ як зіткнеиия рі111оспря.мова1111х сш1 (t(innocmeй, іп

тересів, поглядів, цілей, 110111цій) суб 'єктів

1.2.

-- сторіи

взас;нодії.

Конфлікт як предмет

гуманітарного дослідження
Конфлікти існували завжди, з моменту появи людини

1

иого

взаємостосунків з навколишнім світом. Конф,1іктологія ж виникла

зовсім недавно, в другій половині ХХ сторіччя.
Коифліктологія

є

новою

і

сне1rифічною сферою

наукових

знань, що вивчає теорію і практику попередження і подолання конф

ліктів.

Конфлікто,1огія

-

прикладна наукова дисципліна і разом з тим

область професійної діяльності, що вимагає спеціальних знань,
умінь і навичок з врегулювання конфліктів, а також, відповідно, спе
ціальної підготовки.
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Виникла конфліктологія в надрах практики управління суспіль
ни:чи і груповими відносинами. Загальноприйняте визначення стату
су ковфліктології ще не визначилося. Одні бачать в ній відносно са
мостійну область наукових знань, що виникла на стику філософії,
.

...

сощо;югв,

... .

психолог11

.

1 навпь

.

. ..

псих~атр11,

І

.

.

1нш1

ж

вважають

·-·

11

ко~1-

плекс11ою науковою дисци11ліною, об'єднуючою в єдину систему не

«ЗВ' язані між собою дос.:Jідження конфлікту, які ведуться в рамках
військових наук, мистецтво:знавства, історії, :\ШП:!'vІатики, педагогіки,
політо,1огії, правознавства, психології, соціології, філософії і деяких

інших наук (наприк;1ад, 11сихіатрії, економіки)» 2•
На сьо1·однішній день вже нагромадилася широка фундація лі
тератури з проблем конфліктів. Конфліктологія входить в програму
професійної підготовки соціологів, менеджерів, нсихологів, соціаль
них працівників, існує систс~1а міжнарсдної сертифікації ~1едіаторів
(11рофссійних посере;шиків у врегулюванні конфліктів).
Активне розповсюдження конфліктології обумовлено, перш за

все, високою суспільною потребою в ІІізнанні конф;1іктів і способах
їх врегу.r~ювапня. Проте при цьо:чу до них пір не замовкають лиску
сії, чи існує конфліктологія як самостійна область наукових знань?
Становлення конфліктології як самостійної і орієнтованої на
11рактику інтеграційної і міждисциплінарної області наукових знань
постійно зростає, оскільки вона допомагає суспільству прогнозувати

і попереджати серйозні соціальні потрясіння, знижувати їх гостроту,
дозволяти гасити супере'ІНОСТІ МІЖ ЛЮ/ІЬМИ.

Багато фахівців не виключають і того, що становлення і по,r1аль
ший розвиток конфліктології піл.е шляхо!І-1 її існування не стільки як
са~юстійної науки, скільки

практично орієнтованої інтеграційної

сфери люлської діяльності, яку не можна цілком віднести ні до кате
горії науки, ні до категорії професії.

Корнелиус Х., Фзйр Ш. Вь1играть может каждь1й. Как разрсшать конфлик
- М.: СТРИНГЕР, 1992. - 212 с.
'- Анuупов А. Я., Ма.1ьш1св А. А. Вве;1свис в конфликтологию. -- К.: МА УП,
1996. -С. 5.
1

ть1.
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Знання конф.1іктології необхідне і бажане кожній людині, кож
ному члену групи, колективу, суспільства. кожному професіоналу в
різних областях знань і лю,~ських відносин, оскільки сприяє гармо
нізації людських відносин.
Пред.метом ко11фліктології як інтеграційної області науко

вих знань є загальні закономірності виникнення, розвитку і заве
ршення конфліктів, а також основні принципи, способи і при
йоми діяльності з подолання конфліктів, тобто управління конф
ліктом.

Остю1німи роками ви,~іляються галузі і специфічні методи кон
флікто;югії як нової інтеграційної науки. Виділяються загальна кон
фліктологія і галузеві або спеціальні її напрями (наприклад, педаго
гічна). Визначається і прс,~мет вивчення, наприклад, загальна конф

ліктологія

-

природа виникнення і розвитку конфліктної ситуації,

вимірювання ступеня розвитку конфлікту, можливі шляхи цілеспря

мованого впливу на конфліктну ситуанію.

1

Такі галузі конф:1ікто:10гії і психо:югії конфліктів як педагогіч
на область теоретичного і прикладного знання знаходяться у стадії
становлення, коли основною умовою їх фор;-.1ування стає накопичен

ня конкретних фактів для подальшого їх узапшьнення, аналізу, син
тезу,

інтерпретації.

Педагогічний

конфлікт як

феномен реальної

педагогічної дійсності повинен вивчатися. оцінюватися, сприймати
ся

в практиці у взасмозв' язку з досліднинькими зусиллями педа

-

гогів, психологів, медиків, соціологів, правознавців, фахівнів з уп
равління.

Базується конфлікто.1огія на підходах і методах різних на
ук, перш за все, філософії, соніо.1огії, психології, при цьому
кожна з перерахованих наук розглядає конфліктологію з погля

ду власного предмету вивчення конфліктів і метод1в, що вико
ристовуються.

І

Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. зов.

-

Харьков: Фортуна-пресс, 1997. -

355

Учебное пособие для ву-

с.
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З погляду психології конфліктологія

область наукових знань

-

про шляхи і способи передбачення. попередження, подо;1ання супе
речностей і гармонізацій відносин між окремими людьми, групами,
об'є;щаннями.

З по1ляду філософії конфліктологія

--

це область наукоІЗих

:шань про шляхи і способи персдбачення, попередження і подолання
суперечностей в житті сус11і.1ьстн<l. держави.
З погляду 11едаzогік11 ко11ф,1іктологія
хо:юго-недагогічних знань

npo

область наукових пси

-

шляхи, способи і засоби передбачен

ня. 11опереджепня, подолання суперечностей, що виникають в нав

чально-виховному процесі.

З .медичиої і т:11хофізіологіч11ої 111очю1 зору конфліктологія
область

наукових

шань,

присвячена

психоппєні

відносин

-

між

:1юдьми, психопрофілакпщі і коrекнії відхи;1с11ь в їх пспхосоматич-

.

ному статус~, норо.джених кон

ф.
І
тктоІ\f.

Отже, з одного боку. конфліктологія

-

інтегративна й міждис

циплінарна наука, в якій істотне місце займаюгь у тому числі психо

логічні з11а1111я і методи. З ;1ругого боку, в різних 1·а:1узях психології і
сферах професійної нсихологічної діяпьності (наприклад, в психоло
гії управління колсктива:-.1И, при наданні психологічної допомоги, в

психотерапії, в нсихокош.:ультуванні) одне з найважливіших місць
займають психологічні проблеми і аналіз переживання конфліктів,
особливостей конф.1ікт11ого реагування і поведінки в конфліктах,
про;(уктивного перетворення

1

подолання, а також конструктивного

вирішення конфліктів.
В психоJ1огічній лекс11ці безпосерсднf: вілношення до конф
ліктології має, перш за все, таке її ключове поняття як «конф

лікт». Проте це поняття різним чшюм трактусrься в різних об

ластях психолопчних знань, в р1зних сферах і галузях психоло
гічної науки.

1

Белкин А. С., Жаворонков В. Д., Зимина И. С. Конфликтология п1рмонии.
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l11:uce11ep11a психологія грунтовно досліджує феномен конфлік
1
ту при розг,1яді групової діяльності в системах «людина-машина. В
ході взаоюдії операторів в групі реалізуються інформаційні, регуля
тивні і афектні функції. Конфліктогснни:vш чинниками виступають
явища психологічної несумісності операторів в умовах різних сис
тем <<Людина-машина (наприклад, в ієрархічних АСУ. де виникають
складні проблемні си rуації високої конфліктогепності). Інженерна
психологія використовує як базове поняття термін «спрацьованість»
групи. Суб'єктивна задоволеність один одІІИ1\f і адекватне взаєморо

зуміння сприяють безконфліктному рішенню задач при малих енер
говитратах.

Екоио.мічиа психологія аналізує конфпіктогснні ситуації, що

викликаються перетворенням економіки. виробничих процесів. руй
нуванням стереотипів виробничих відносин. Конфлікти виражають
ся в психологічному і конкрет110-діяльніс110'\1у 011орі нововведенням,
особливо. якщо вони не усвідомлюються як вигідні і переважні в су

б'єктивному

або об'єктивному їх

значенні.

Ретельно вивчається

один з нарадоксів опору новому: старе ·~бері1·ає свою цінність, від
якої важко відмовитися. Перева~·а нового ноки залишається недове

деною. 2
Військова психологія звертається ло аналізу конфліктів при

розгляді суб'єктивних чинників взаємостосунків рядовоr·о і команд
ного складу у військових підрозділах. Зрілі і незрілі погляди, по

зитивні і негативні риси вда 1 1і, різнорівнева культура військового

1

Ло:v~ов Ь.Ф. Методологические и теоретические проблемь1 психологии. Наука, 1984. 440 с.; Ложкин Г. В. Психологический к,1и:-.1ат
трудово~ о коллектива . К.: Знание, J 98R. 67 с.; Ложкін Г. В., Сьо
М.:

мін С. В., Петровська Т. В., Кисе;1ьова О. О.
ності.

-

Київ: Сфера,

1997. -

95

Конфлікти у су:-.1існій діяль

с.; Снасенвиков В. В. Ана.1шз и просю·и

рование групповой деятс,1ьности в приклад11ь1х психологических иссле

дованиях.

-

М.: ИПРЛН,

хология и надежность.
2

1993. -

202

с.; Бодров В. А., Орлов В. Я. Пси

- М: ИПРАН, 1998. - 284 с.
Китов А. И. )кономическая психология. - М.: Зкономика, l 9R7. -

302 с.
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професіоналізму можуть бути причиною виникнення конфліктів по
. .

вертикал~

.

.

І

1 сприяти напруженим ситуашя;\І по горизонтат.

В соціології під конфлікто;-.1 розуміють граничний випадок за

гострення соuіальних суперечностей, в якому стикаються різні со
ціальні спільності. Розробники соuіології виробничих конфліктів
стверджують. що конфлікт в ОіЩИХ умовах стимулюють самоорга
нізацію системи, сприяє досягненню цілей ефективними засоба!І-ш,
в інших

,

приводить до нестабі;1ьності, дезорганізації, розвалу си-

-

стеми."

Різні точки зору на конфлікти висловлюються в с014іаль11ій пси

хологіі:3 Конфлікт як природна суперечність. що виникає між шодь
ми. породжується пробж:мами особистого і соціа;1ь11ого життя, су
перечностями інтересів, по1·лядів. соuіальних установок людей.
Виділяються суперечності новаторства і консерватизму, супе

речності групових взаємно неприйнятих інтересів; суперечності, що
викликаються егоїстичними спонуканнями конфліктуючих: корис
тю. кар'єризмом. Розглядаються: тривалі і короткочасні конфлікти,
глобальні і локальні; дрібні зіткнення і масштабні; конфлікти що про
ходять безслідно і ті, що залишають глибокі нсихологічні потрясіння.
В колі поглядів психолtNії управлі1111я виявляються руйнівні

конфлікти. що дезорганізують нормальний хід комунікацій трудових

1

Ложкин Г. В., Зазь1кин В. Г. Ко11фликть1 и r1ути их нрсодоления в военном
коллективс.

Киев.

-

-

1986. - 4 l с.; Ложкин Г. В. І Ісихолоп1я конфю1к
// Зб. науковнх трудов КВl 11. - № 2 (7). -

тов в восш1ь1х коллсктивах

1998. 2
1
·

с.

40-49.

Здравомь1слов А. Г. Социология конфшноа. --- М. - 1991).
Каз~иренко В. П. СоціаJІhна ІІСИХО!ІОІ'іЯ оrганізацій. - Київ: МЗУУП.

1993. -

3R4

с.; Коломинский Я. Л .. Жнзневский В. П. Соuиально-нсихоло

гический анализ конфликтов между деть:-..ш в и11ювой деятельности

прось~ психологии.
в обществе

С.

14-22:

//

-

І 990.

-

No 2. -

35--42;

//

Во

Крас11ов Б. И. Ко11фликть1

Социально-политический жур11а:1.

-

1992. -

N~

6-7. -

Ложкін Г. В., Сьомін С. В., Петровська Т. В., Кисельова О. О.

Конфлікти у сумісній діяльності.
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колективів і груп на виробництві. 1 Міжособистісні конфлікти у ви
робничому колективі мають складну об'єктивно-суб'єктивну приро

ду. Маються на увазі як чисто людські хаrактери конфліктуючих,
так і ті зовнішні умови, які сприяють або перешкоджають їх виник
ненню. Універсальним психологічним механізмом виникнення кон

флікту вважається перевищення індивідуального порогу толерант

ності учасників конфлікту. Ймовірно. існує якась персональна межа
1 вона. \1абуть, залежить від рівня

настання ефективності у фахівця.

стресогенності умов праці і від конкретних с11туаІ(ій.
Інтерес до психологічних конфліктів в 11едаго1іч11ій діяльиості
викликаний. перш за все, взаємостосунками між школярами, педаго

гами і батьками. Проте педагоги до недавнього часу частіше говори
ли про важкі ситуації і бар'єри. За природою вони конфліктогенні,
хоча в наукових повідомленнях не фігурують. Можна припустити,
що умовчання конфліктів було викликано ідеологічними догмами
про м'які. неістотні суперечності.
В дослідженнях педагогічних конфліктів автори в основному

звертаються до різнопланових суперечностей. шо виникають між

учасниками навчально-виховного процесу .

2

До розряду суперечливих по·шцій авторів відноситься оцінка
конфліктів в педагогіці як явищ нормальних або аномальних. Як і
частина психологів, деякі дослідники відносять конфлікт до руй

нівних подій но відношенню до природно протікаючого процесу

1

2

Коломинський Н. Л. Психо:югія пс;щгоr·ічного \ІС11с,1ж:чснту. - К.: МА УП,
1996. - 176 с.; Самьrгин С. И., Столяренко Jl. Д. Психология управления.
Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Зевс, 1997. С. 426-479; Свенниuкий А. А. Соцна.;rьная нсихология управ;;ения. - Л.:
ЛГУ, 1986. - 176 с.
Дьяченко М. И., Кандь1бовнч Л. А. lІсихшю1·ия вьrсшей школь~.··- Минск:
БГУ, 1981 - 382 с.; Журавлев В. И. Ос11овь1 псдагогической конфликто
логии.

-

М.: РПА.

-

1995. -

183

с.; Рь16акова

действис в педаrогичсско:v~ процессе. -

11.

М., 19Ч 1. -

М. Конфликт и взаюю

125 с.; Чистякова Т. А.

Педагоr·ический конфликт и снособьr его нрсодолсния. -

М., 1987.
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в·шою;.щ у'шс~шків шшчання і виховання. Витоки зіткнень багато
хто бачить в самііі прнроді педагогЇ'ІНОЇ діяльно1:ті, що зв'язус без

ліч людей з різноманітни!\ІИ якоия;-.:и, властІІвостя:-.111, досвідоч, пrи
родою. Найпривабливіши:\1 підходом до ці6 l'С:\ІИ внступає 1jліс11с
віддзсрка;1ення конфлікту як природ;-юго вияву :.киттє;~іяльності пе
дагопчної системи, її структури.

Найбільше чис;ю публікацій 3 психологічного і конфліктологіч

ного вивчення К('!Нрліктів }JОСЯ rь 11рактично-орієн :ов~ший характср.

1

Об'єктом в11вчсння с конф.'lікти різних рівнів: вн_уrрін1ш,оособистіс
ні конф:1ікти, соніальні конфлі.r..:тн (:\1іжособові, ;,1іжгру1юві, чіждср
жгвні), нри UЬ(•:\ІУ персві'\жаюл, дослідження ко1і 1 р.:1іктів, що виника
ють між суб'єкт;н,ш одного ІJЇнш1 (особа-особа, мала група·- !'.Іала

група і г. п.). Прихи.1ь11и:,:;1 рі тих кош1спцій розrлядають конфлікт
з різних сторі~: і кожне з численних його визначень вілображає с!1е
цифіку предмету аналі·5у,
Один з l\ЮЖ;~ивих ні:1хо;~ів 110;1яп1с в то'1у, шо новсдінка люди

ни і груш~ розг.1ядається гомеостатичною, як ря;: функ11ісчrальних
о;щшщь, кожна з яких 110чш~аспся з порушення рівноваги усере;1и
ні 1-рупи і кінчасться віднuв;н.~нвя:-.1 її. Висловлюєп,ся д)' !V!Ka, що «ко

нфлікт є порушення го.\Іеостюу, слі,1ством якого може бути: віднов
лення гомеостазу (нрипинсн!ІЯ конф:1ікту), з\.Ііна гомеос газу (харак

теру процесів в системі або взаємодії систем в надсистс:.1і), з:v1іна

морфології системи (вадсисте:ш!J, вирішення частини або всій над

системі (припинення гомсостюу)».с Це твер:1жсння !ІОRІІістю спра
ведливо тільки в оринцині. Реак:1ія систс:чи на порушення гомеоста
зу може бути (і буває в більшості випадків) авто:\1агичною.
При детальному розгляді пронесів. що протікають в цей момсн г

в систс:'>Іі, можна знайти конфліктні рсакцїі на рівнях двома-трьо!І-1а
системними порядками нижче тих, що розглядаються. Наприклад,

1 Лут,ю1 Я. А. Барьср1,1 общения, ко11флr.юь1, с rpt:cc. -- \1и11ск: !31,1с1ш1я
шко,1а, J 988. 222 с.
~Дружинин В. R., Конторов Л. С" Контороn М. Д. Ввсленнс п теорию конф
ликта. М: Радио и связь, 1989. 287 с.
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рефлеюорна, автоматична реакція орг~щі·~му супроводжується конфлікт
ними процесами на клітинному або мо.1ску11ярному рівні. Безумовно,
такими виявами конфліктів слід нехтувати і вважати, що відновлення
системного гомеостазу реалізуl1ься не тіпьки ·щ допомогою конфлік

ту. Ті ж автори відзначали, що чиншїками самооргані3ації (яку вони
розглядають як реакцію пристосовування на обурення зовнішнього
середовища) поряд з ~..онфліктом є автосинхронізація процесів і куl\1у

лятивність, а сама юасмодія систем (ще о;щн т~р2\1і11 пристосовуван
ня) є дезорганізуючи~~. організуючим і нсрсфор:-v1уючим.
Таким чином, l\ЮЖІ~а :овая;ати, шо конфлік1 є реакцією системи ш1

обурення зовнішнього ссrсдовища, що порушу~· системний гомеостаз.
Але не будь-яке ооурення зовнішнього сере;ювиuщ вимагаt конфліктної
реакції, а тільки нес11с11ифіч11е о6урепня, тобто такс, на яке в системі не
сформульована авrоматична реакція. Якщо стимул ноnий або нечасто
зустрічався раніше, система вимушена рефлексувати щ1я того, wоб виро

бити адекватну реакцію. Термін «рефлексія~> застосовується тут в широ
·кому значенні як засіб реалізації якісного с грибка в ро:шитку системи.

Суть його в перетворенні засобу в ціль, або, користуюч11сh тер:-.1інологі
єю теорії уІІравління, в перетворенні параметрів системи управління в

об'єкт упраВJ1іння. Це 11рипускає зміну струю~vри системи шляхом зміни

її компонентів або зв'язків між ними, тобто формування нової функціо
нальної підсистеІ\ІИ. На особистісному рівні 3:-.1інюються установки, на
вички, звички; на груповому рівні-· юаємосгосунки, І'])упова культура

і т. д. Таким чином, пристосовування системи до безпосереднього с.ти
мулу із зовніш11и1·0 серсдонища відбувається у вигляді конф.1ікту.

Очевидно, що рефлексія системи ІІочинасться :з деструкції і за

кінчується конструкцією нової струк1ури, з:.tатної виробити адекват
ну реакцію (ці фази можуть бути •~а..::тково паралельни:-.ш). Коли
конструктивна фа:за ·.шкінчсна і система ·шов стала врівноваженою,
говорять, що конфлікт вирішений,

Отже, конфлікт специфічне

обурення

це реакція ІІрис:-осовування системи на не
зовнішнього середовища, що

відбувається

шляхом перебудови структури системи.
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Цей загальносистемний шдхщ uілком узгоджується з рІзними

підходами психологів на сутність як внутрішньоособистісного, так і

міжособистісного конфлікту. Так висловлюється думка, що конф
лікт виникає в тому випадку, якщо має місuс розузгодження між мо

жливостями суб'єкта (по суті, структурою його особистості) і тими

конкретними умовами, в яких він діє.

1

Кричевський Р. Л. і Дубовска О. М. розп1ялають конфлікт як
2

дисгармонізаuію міжособистісних стосунків, а Ішмуратов А. Т. як
хвороба спілкування:~
Анцуrюв А. Я. і Шипилов А. І. показують, що «міжособистісний
рольовий конфлікт виникає на основі нсвілпоRідності рольової струк
тури діади взаємодії вю.югам актуальної ситуа~~ії і виявляється в пе

ребудові рольових взаємосгосунків».

4

Донuов А. І .. характеризуючи функціонально-рольову структу

ру групи, стверджує. що вона «прагне» відпові;щості з об'єктивно

необхідною в справжніх умовах, але ніколи повністю не співпадає з

нею. 5 В ІІОдоланні, шо постійно поновлюється, нієї суперечності він
бачить о;:щу з рушійних с11л розвитку наочної активності uієї групи.
передумову пристосовування групової діяльності до умов, що змІ
нюються, її відтворювання. Іlрнведення у відповідність наявного
рівня нредметно-діяльнісвих зв'язків, що вимагається супроводжуваль

ною перебудовою власне \1іжособистісних відносин і системи внут
рішньогрупових очікувань.

n. И. Ко11фликть1 в обществе// Социа,1ь1ю-нолитичсский журнал. 1992. - Ко 6-7. -- С. 14- 22.
2
Кричсвский Р. Л., Дубовская О. Н. Психология малой групь1: тсорстичсс
к:ий и прнк1адной а;:пекть1. М.: МГУ, 1991. С. 138--152.
J lш'Vtуратов А. Т. К<'нфлікт і :~1·Q;щ. Основи к01·нітнвної теорії конфліктів. -Київ: Наукова думка. 19<:>6. -- 190 с.
4
Анну1юв А. Я., Мальrшсв А. А. Введение в конф,1ипологию. -- К.: МАУП,
1996. - с. 5.
1

5

Краснов

Донцов А. И. Психология коллсктива. \1стодологичсскис проблсмь1 нсслс
довання.
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Динаміка функціонально-рольової диференціації, ступінь її пов

ноти, адекватність персоніфікації ролей можливостям і способу дій
їх виконавців, міра розбіжності з вимогами ситуації

-

закономірно

продукують деяку напруженість і, можливо, конфліктогенність між

особових зв'язків в колективі. Крім того. міжособовий конфлікт, із
якої

6

причини він не виник, суІІроводиться дезінтеграцією системи

емоційних зв'язків в групі. Це означас що конфлікт у формальній
структурі неминуче викликає таку ж реакцію в структурі нефор
мальних відносин.

Всі

1ii

ідеї наводять на роздуми, що з 11огляду групової динамі

ки, конфmкт

-

цей стан взаємостосунків в гру11і, що характеризу

ється їх деструкцією і реконструкнією, спрямованою на створення
рольової структури, що найкращим чином шдповідає вимогам си
туації.

Деструкція і реконструкція взаємос1осунків супроводиться по
рушенням комунікативних 11роцесів в групі. Са.,1е тому говорять про
конфліктну взаємодію як етап динаміки конфліК1у, що характеризу

ється зовнішніми діями, конфліктним протиборством. Оскільки в
цей період в групі час1ково порушуються соціаJІьні зв'язки, спілку

вання і взаємодію ускладнено. Відповідно ускладнюється і соціальна
орієнтація членів групи, розузгоджуються системи очікувань її чле
нів по відношенню один до одного. З:-.1інюються і психічні стани ін
дивідів, що беруть участь в конфлікті. На основі цього виникають і

зовнішні вияви конфліктної поведінки: спалахи негативних емоцій.
Для ефективного управління конф,1іктами не достатньо прагнення
до ліквідації цих зовнішніх виявів. Необхідно здійснювати дію на
протікання комунікативних процесів, управляти конфліктним спіл
куванням і конфліктною взаємодією.

Таким чином, конфлікт

-

це реакція нристосовування групи на

неспецифічну ситуацію, що виявняється в перебудові рольових взає
мостосунків. Роль конфлікту в життєдіяльності групи полягає, в
першу чергу, в деструкцн

1

реконструкції відносин між членами

групи. Передумовою виникнення конфлікту є об'єктивно Існуюча
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суперечність, неоднорідність очікувань члt.'нів групи ло відношенню
один до одного. В цьому ви11алку прогнози індивідів шодо дій інших

членів групи стають неадекватними. Сам конф.їікт виникає тоді, ко
ли поведінка паргнера по юаємодії оцінюється як несумісне з очіку
ваннями індивіда. Таким ч11ноі\1, :-ложна говорити про об'єктивний
чинник виникнення конфлікту
суб'єктивному чиннику

--

-

ситуапії несумісних очікувань; і

сприйнятті і усвідо:-vшснні індивідом не-·

сумісності взаємних очікувань і лій.
Неоднорі4ність очікувань членів групи нідбуваєпся тоді, коли
група опиняrться в ситуа11ії, для вирішення якої у неї ще не сформу
валася рольова структура. тобто в нові!! або специфічній ситуації.
Іншими слова"'ш, невиконання рольовою стру1пурою групи свого

функuіонального при::т;лчсвня ш1 інливі:"\уальному і групово:'v1у рів
нях створює об'єктивні і суG'п, п;1~ні Рсрс;"(умовн конфлікту.
Новизна ситуанїі в1внач1нться насту11ними е-;е,\1ентами Гі псн

холоrіч~юї стrуктури:

•

Зандан11я. f)удь-якс завдання, що стоїть 11срсд групою, конфлікгоrен
на, якщо вона равішс 1:е 1устрічалася або зус1річалася рідко (тобтСІ

для її вирішення

•

n групі

не:v~ає фунrщіонально-рольової с1ру~...1ури).

Ресурси. Не;1остап1іст;, або над.1ишок тимчасових. інформацій
них, енергетичних ресурсів визначають умови фуню1іонування
групи. у тому числі і л1кі, наприклад, як небезпека, раптовісп,
нсвизначешсть

•

1 т.

д.

Ко.\111011е1пи. Для малої групи це люди, що знов включаються в
систему або шо вик;почисться з неї.

Провідний елемент (~ювніlНній стимул) визначає пш ситу;:щії.

Відповідно до особливостей за;1ач, компонентrв і ресурсів, можна
виді:1ити ситуації рішення осно.ан их завдань, ситуації рш1ення кож
ного з неспсuифічних завдань, ситуації недоліку кожного виду ре
сурсів, ситуанії вк:rючення в ко.1ектив нових людей, ситуації, пов'я

зані з їх особовими характеристиками. Для цих типів ситуацій фор

муються струхтури. Їх особливості і загальні риси відповідно впли
вають на виникнення і протікання міжособистісних конфліктів.
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Можна відзначити, шо існують конф"1іктогенні ситуації і існу

ють ролі, більш менш чутливі до ·з\1Їни різних психологічних е"1е
ментів цих ситуацій через с:вос фуюшіональне призначення, а, отже,

більш менш конфліктні.
В ре3ульпті аналізу нефоrща;~ьннх рольових взаємостосунків і
сутності міжособового rо:1евого конф;rікгу робиться висновок про
те, шо останній ~ипикає тоді, коли в групі рольові взаємостосунки,

що склалися, не відповідшоть вимогам нової ситуації. Це виражаєть
ся в наступних су11еречностях:

•
•

функніонаТJЬній (суперечність в розподі;~і вла;~.н, обов'язків і прав);
опеµаційній (суперечність в способах поведінки в новій рольо
вій структурі. що визначас якість комунікативних процесів,
стиль керівпrштва, снілкування і в3аємолій\

•

внутрішньоособистісній (суперечність в рольовому наборі ко
гось з членів групн). Освоювана людиною нова роль може ви-

.

.

.

явитися несум1с11ою з п1:-.1и ро"1я\111. як1 вона виконувала ранш1с

і продовжус виконувати в інших снтуа11іях.
Динаv1ік<1 ро3вv.п:у рольовнх взаємосгосунків в груні полю-ас

u

послідовному формуванні рольових структур для ситуаній життєді

яльності групи. При виникненні групи (з:-.1іні її складу). перш 3а все
формуються рольові структури для реакнії на найнеобхідніші, а зна
чить часто виникаючі ситуації. від рішення яких залежить той. що
виживає з групи, її основні соціш1ь1ю-психо;rоrічні характеристики
(цілісність. керованість та ін.). Поки не ві.1бувся розподіл ролей в
найпростіших ситуаціях. можливе виникнення функціональних су

перечностей і відповідних їм ко11ф11іктів 3 будь-кого, навіть найбе·3невиннішого мотиву.

Коли відбулося нервинне пристосовувашrя групи, засвоюються

більш рідкісні. але все-таки досп1пrьо буденні ситуації, що пов'яза
ні з основним призначенням групи. При ньому, з одного боку, збага
чуються рольові взаємостосунки. з іншого

-

розширяється і уточню

ється рольовий набір кожного, і спrхоби поведінки. Відбувається більш
точне узгодження поведінки виконавців різних ролей. В подальшому

31

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

йде освоєння нових, вже нетипових, неспецифічних для даної групи
ситуацій.

Конфлікти є реакціями па рідкісні, все більш неспецифічні сти

мули. Такий підхід узгоджується з данюш Т. Шибутані про те, що
1

«повторення критичних ситуацій приводить до розвитку нових сно
собів організації спільної діяльнос гі, часто мають своїм результато;-.1
встановлення спеціальних роm3ш.

Рольові взаємостосунки
груни, більш того

-

--

це :шше компонент психічного життя

це лише один з тн лів взасмосrосунків. І lара.1ель

но і юаємозв'язано йде розвиток всіх ко:чпонентів. Цільної картини
ро:шитку групи у нас поки немає, і ми ВИІ\tушені управляти розвитком
кожно1·0 компоненту окре;.,10. С1ід зюначити, що концепція рольового
ро:шитку, на відмшу від деяких інших концепцій групового розвитку,
характ~:ризується великою динамічністю. У ряді коннепцій передба
чається наявність деяко1·0 кінпевого ідеального стану гру11и, стадії йо
го розвитку (наприк;щ;..(, група

І персдбачаєгься, що ціль

соціального управління

- колектив).
-- довести гру1:у ;10

цієї стадії.

В рольових взаємостосунках карл~rrа розвитку інша. Тут теж

можна виділити стадію, коли сфор;.,1увалися рольові структури для
основних ситуапій життєдіяльності гру11н. Іlроте на цьому розвиток

(і управління розвитком) не припиняється. Йде освоєння все нових і
нових ситу<щій, часто різнорідних для різних груп. І кожна така
освоєна ситуація уточнює рольові структури, все більше збагативши

рольові взаємостосунки і додає дапій групі рольову (та 11сихологічну
в цілому) індивідуальність.
Таким чином, резюмуючи вУІщескюане, необхідно підкресли

ти, що розвиток рольових в3аємос rосунків в групі відбувається
дискретно,

під

впливо:v~

навколишнього

середовища.

Кожний

никл розвитку починається з 11орушt:ння рольової рівноваги під

впливом зовнішнього стиму11у і закінчується віднов.1е1шям рольо
вої рівноваги.

1

Кожний

такий

цикл

супроводжується

Шибутани Т. Социальная 11с11холоп1я. -- М.: Про1ресс, 1969. -
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(специфікацією чергового неспецифічного стимулу) рефлексії і між
особистісним конфліктом.

1.3.

Конфлікт як психологічний феномен

Оскільки конфлікти завжди пов'язані із зіткненням інтересів,
поглядів людей, остільки в їх зародженні, розвитку і вирішенні ве
личезну роль грає психоло1 ічний чинник. Починаючи з 60-70-х рр.

публікується достатньо велике число робіт з психологічної пробле

матики конфліктів і особливостях їх психологічного вивчення.
З' являється новий науковий напрям

-

психологія ко пфл ікту,

яка концентрується на аналізі міжособисJ"існих і внутрішньоособис
тісних суперечностей

і

на питаннях

практичного

і

прикладного

характеру, пп~'язачих як ·~ дослілженням психологічних передумов

виникнення і ескалації конфліктів, так і з пошуком психологічних
засобів регуляції і вирішення ксч:фліктів.
Становлення психології конфлікту відбувається на базі і з ура
хуванням досягнень в психології особистості, соціальної психології,

психології управління, психології спілкування, психотерапії і психо
консультування та ш.

ІЦо ж таке конфлікт з погляду психології?

Кожний, хто хоче зрозуміти вчинки інших або ж свою власну

поведінку, починає з пошуку причин відповідних дій, у тому числі і
конфліктних, і аналізу ситуації, в якій знаходиться або знаходився.
Сучасна психологічна наука розрізняє чотири ключові поняття,
які описують психологічний контекст виникнення конфліктів, перш
за все, як кр11ти1111их с11тут4ій.

До критичних сиrуацій належать: стрес. фрустрація, криза і конф

лікт.1 Життя, звичайно ж, завжди багачшс будь-яких класифікацій, і то
му угледіти чітку межу між цими поняттями вдається далеко не завжди.

1

Василюк Ф. В. Психология переживання. -М.: МГУ, 1984. -

78 с.
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Стрес (від англ.

stress -

напруга)

-

неспецифічна реакція ор

ганізму на ситуацію, яка вимагає більшої або меншої функціональ
ної перебудови організму, відповідного пристосовування. Природне

походження стресових реакцій виявляється в тому, що життя без
стресу

неможливе,

Р. Селье,

-

а

«повна

свобода

від

стресу»,

-

як

пише

означає смерть». Важливо мати на увазі, що будь-яка нова

життєва сюуація викликає стрес, але далеко не кожна з них буває кри
тичною. Критичні стани викликає дистресс, який переживаеться як го
ре, нещастя, виснаження сил і супроводжується порушенням пристосо

вування, контролю, перешкоджає самоаюуалізацїї особистості.

Фрустрація (від лат.

frustratio -

омана, марне очікування, роз

лад) визначається як стан, викликаний двома моментами: наявністю
сильної мотивованості досягти ціль (задовольнити потребу) і пере
шкоди, яка заважає цьому досягненню. Перешкодами на шляху до

досягнення мети можуть виявитися причини різного характеру: фі
зичного (позбавлення волі), біологічного (хвороба, старіння), психо
логічного (страх, інтелектуальна недостатність), соціокультурного
(норми, правила, заборони). Якщо розглядати виразиму даного ста

ну, то говорять про різні сту11ені переходу ситуації скруту в ситуа
цію, коли важкість в здійсненні діяльності стає непереборною. З по
гляду порушень у сфері поведінки, фрустрація може виявлятися на
двох рівнях: як втрата вольового контролю (деорганізація поведін
ки) або ж як зниження ступеня обумовленості свідомості адекват
ною мотивацією (втрата терпіння і надії).
Проте далеко не всякий стан фрустрації і емоційної напруги
приводить до конфлікту. Емоційна напруга, незадоволеність, пов'я
зана з незадоволеністю потреб, повинна переходити певну межу, за

якою агресія виступає у формі направленої соціальної дії. Ця межа
визначається станом суспільного страху, культурними нормами і ді
єю соціальних інститутів, стримуючих вияв агресивних дій. Якщо в

суспільстві або соціальній групі сnосте!"'іга!оться явища дезорганіза
ції, знижується ефективність л:ії соц;JJн,них інститутів, то людина

легше переходить межу, що відділяє її від конфлікту.
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Фрустрація поспино присутня всередині людини, заганяється
углиб і може у будь-який момент вийти назовні у формі агресії за
певних сприятливих для цього умов. Агресивна поведінка, що ви
кликається часто фрустрацією, може бути направлена на іншу люди

ну або групу людей, якщо вони є причиною розвитку фрустрації або
представляються такими. Агресія при цьому носить направлений со
ціальний характер і супроводжується емоційними станами гніву, во

рожості, ненависті. Агресивні соціальні дії викликають у відповідь
агресивну реакцію у іншого індивіду або групи, і, з цієї миті почина
ється конфлікт.

Таким чином, для виникнення конфлікту необхідно, по-перше,
щоб причиною фрустрації була поведінка інших людей, і, по-друге,

щоб у відповідь на агресивну дію виникла реакція, взаємодія. 1
Криза (від грец.

krisis -

рішення, поворотний пункт) характе

ризує стан, породжуваний проблемою, шо виникає у людини, від

якої вона не може піти і яку не може вирішити в короткий час і зви
чним способом (смерть близької людини, важке захворювання, змі
на зовнішності, різка зміна соціального статусу і т. п.).
Розрізняють два типи криз залежно від того, яку можливість во
ни залишають для людини в реалізації подальшого життя. Криза

першого типу є серйозним потрясінням, що зберігає певний шанс
виходу на колишній рівень життя. Ситуація другого типу
криза

-

-

власне

безповоротно перекреслює життєві цілі, що є, плани, зали

шаючи у вигляді єдиного виходу з положення модифікацію самої
особистості і її сенсу життя.
Василюк Ф. Е. називає процес подолання критичних ситуацій
переживаннями, наповнивши цей термін новим значенням. До цих
пір це поняття зв'язувалося з переживанням

-

спогляданням, з емо

цією, що відображає в свідомості суб'єктивне відношення до чинни
ка, що її викликав. Автор розглядає переживання як внутрішню ін

телектуально-вольову роботу по відновленню душевної рівноваги,

І

Фролов С. С. Социология: учебник для вузов.

-

М.: ЛОГОС,

1996. -

360 е.
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втраченої свідомості існування («виробництво значення») в критич

ній ситуаціі. 1
.

Конфлікт як критична психологічна ситуація припускає наяв-

.

юсть у людини досить Lкладного внутршшього свІТу

.

1

.

.

актуашзащю

цієї складності вимогами життя. І, якщо при фрустраuіі перешкодою
є зовнішні причини або ж внутрішні, що не підлягають, так би мови
ти, обговоренню, то причини, що породжують конфлікт, не є само

очевидними, вони не представляють безумовного <аабу» і є завжди
сплетені з умовами проблемної задачі

У разі конфлікту саме свідомість повинна співвиміряти цінність
мотивів, зробити між ними вибір. знайти компромісне рішення. З
критичною ж ситуацією ми маємо справу тоді, коли суб'єктивно не
можливо ні вийти з даної кснфлікrно'~ ситуації, ні '3Найти прийнят
ного рішення, внаслідок чого свідомість капітулює перед нерозв'я
заною задачею.

Таким чином, крити"Іні ситуації, якruо ніти від порівняно лег
ких до найскладніших їх форм (від стресу через фрустрацію і конф
лікт до кризи) вимагають від людини різної внутрішньоі роботи. Різ

ного роду стресові реакції часто виявляються у вигляді граничної
активізації внутрішніх ресурсів особистості, що відстоює свої коли

шні можливості в реалізації житrєвих планів. Складніші життєві си
туації можуть зажадати від людини перегляду рівня своїх життєвих
цілей, перегляду потреб і домагань і одночасної реконструкції свого <<Я».

Ко11флікт як вид кр111пич1111х ситуацій, таким чином є і одним

з типових видів критичних ситуацій, і, одночасно, є тісно пов' яза
ним з кожною з вих. Конфлікти завжди пов'язані із стресом, і прак
тично завжди виявляється фрусгрованість, незадоволеність, стресо

вість і критичність певного періоду або ситуації в житті людини.
Конфлікти виступають одночасно і як причини, і як предмет, і, на
решті, як наслідок (як в позитивно:v1у, ї<~к і в негативному плані) різ

них критичних ситуацій в житті людю;r<

1

Василюк Ф. В. Психология переживання. -
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Функції конфліктів та психологічний
контекст їх різнобічності

1.4.

Конфлікт в сьuгоднішньо\ІУ р03умінні

-

це надзвичайно бага

·rолике і баппобічне явище, одночасно позитивне і негативне, розви

наюче і руйнуюче, і знову розвиваюче, і що відображає у всьому
своєму різноманітті істинну діалектику життя.
Ще стародавні мудреці одночасно засуджували сварки і зітк
нення між людьми і радили їх уникати, визнаючи при цьому, що в
суперечках, зіткненнях і суперечностях народжується істина, вони

-

рушійна сила всяких змін і розвитку.
Конфлікт може служити стимулом до змін і поштовхом до про

гресу, як затверджують австралійські психологи Корнеліус Х. і Фейр Ш.

1

Якщо конфлікт має змістовну складову і є конструктивним, як
шо він вирішується без клопоту і наслідків для особистості та її ото
чення, ми бачимо його позит11в11і сторо11и, а са:-.1е:

•
•
•
•
•
•
•

все йде гладко;

спокій;
веселощ1;

кипуча енергія;
щастя;
вщверпсть;

ефективність;

~

відчуття сили;

•
•
•
"

по.:-~егшення;

.

.

ращсть сшлкування;

відчуття розширення можливостей;

.

.

в1дчуття шктя;

•

ЗМІНИ;

•

зростання позитивних особистісних якостей;

: Корнелиус Х., Фзйр Ш. Вь1играть может каждь1й. Как разрешать ко11флик
ть1. - М.: СТРИНГЕР. 1992. -- 212 с.
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•
•
•
•
•

розширення взаємостосунків;
лад;

розслаблення;
міцне здоров'я;

спокійний сон та ін.
Не дивлячись на дещо гумористичний тон відзначених австра

лійськими психологами позитивних і негативних сторін конфлікту,
можна погодитися з авторами в тому, що конфлікт може бути пози
тивним або негативним, конструктивним або деструктивним, залеж

но від того, як ми його вирішимо.
Конфлікти можуть виконувати негативні (деструктивні) і пози
тивні

(конструктивні) функції.

Виходячи з розгляду різнобічності

конфліктів, поєднання в кожному конфлікті як позитивного, так і не
гативного боку, можна визначити і поєднаність в конфліктах позитив
ної та негативної функції. Найважливішим з погляду психології місце
займає обмеження негативних, руйнуючих функцій конфлікту і форсу
вання, максимальне використовування позитивних функцій конфлікту.

Поз111п11вні фуmщії коифліктів:

•

регулятивна-розвивальна функція

конфлікт не дає застигну

-

ти, окостеніти, штовхає до змін і розвитку, відкриває дорогу ін
новаціям,

здатним

удосконалити

і

стабілізувати

внутрішній

СВІТ, ВІДНОСИНИ, систему;

•

інформаційно-об'єднувальна функція

-

в ході конфлікту люди

краще пізнають себе і один одного, конфлікт стимулює рефлек

сію і розуміння;

•

функція об'єднання і структуризації

-

конфлікт сприяє струк

туризації соціальних груп, створенню організацій, об'єднанню
груп і колективів;

•

функція стимулювання активності

-

конфлікт стимулює актив

ність людей, знімає «синдром покірності»;

•

функція стимулювання особистісного зростання

-

конфлікт стиму

лює розвиток особистості, 3ростання відчуття відповідальності, усвіцо
і\mешrn своєї значущості, може сприяти самопізнаюпо і самореалізації;
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психотерапевтична і полегшувальна функція

-

конфлікт (за

умови його відкритого і конструктивного врегулювання) знімає
приховану напруженість, дискомфорт і хронічні непорозуміння,
дає їм вихід;

•

діагностична і пояснювальна функція

-

іноді корисно навіть спро

вокувати конфлікт, щоб прояснити обставини і зрозуміти стан
справ, у виникаючих в конфліктах критичних ситуаціях виявляють

ся непомітні до цього позитивні риси і недоліки людей, створюють
ся умови для розвитку особи і формування лідерів та ін.
Негат11в11і функції конфліктів:

•

становлення стереотипів і руйнувальних форм самореалізації
особистості шляхо~ маніпулятивного самоутвердження і досяг
нення бажаного шляхом використання інших:

•

погіршення нсихологічного клімату в колективах і руйнування

•

зниження привабливості праці і, як нас,1іл.ок, зниження продук

міжособистісних відносин;

тивносп пращ;

•
•
•

неадекватність, перш за все в сприйнятті, нерозумінні та ін.;
виникнення неадекватних психологічних захистів;
зниження

.

. .

сшвпращ

1

зменшення

.

можливосп

партнерства

~л1ж

сторонами в ході конфлікту і після нього;

•

Зростання конфронтації, затягування людей в боротьбу і зму
шення їх прагнути більше перемоги, ніж вирішення проблем і
пошуку кращих альтернатив;

•

збільшення матеріальних і емоційних витрат на вирішення кон
флікту.

Питання до самоконтролю:

1.

2.

Відколи вперше виникло поняття "конфлікту»?

Надайте визначення конфлікту і поясніть його основну відмін
ність від кризи і стресу, фрустрації.
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З.

Дайте визначення нонфлінтологїї ян науни, сформулюйте, ЧИ"1
відрізняється нонфлінтологія від інших наун, напринлад, від со
цюлогії, психології.

В чому полягає інтегративність нонфлінтології ян науни?

4.
5.

Дайте визначення предмету ссКонфлінтолоrія»?

б.

Яні б Ви виділили провідні на:;рями і галузі сучасної нонфлінтології?

7.

В чому Ви бачите специфічні особливості нон флінту як виду нрн

-

тичних ситуацій?

8.

Визначте Вашу позицію в позитивному і негативному баченні

нонфлінту. Спробуйте сформулювати її достатньо чітно.

Практичні завдання:
І.

Письмовий опис значущого нонфлінту з визначенням формули та
усіх струнтурних номпонентів нонфлінту.

2.

Визначення й опис нонстунтивних та ненонструнтивних елемен

тів значущого (для ножного особисто) нонфлікту.

Теми семінарських занять:

1.

ссЩо для мене є нонфлінт?» (рефленсивний аналіз шляхом ство

2.

"я у нонфлінті» (рефлексивний аналіз і пошун аналогій для опису

рення і групового обговорення проентивних малюннів студентів).

й групового обговорення значущого нонфлінту).
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ПСИХОЛОГІЧНА

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

КОНФЛІКТУ

Серед понять, якими характеризується структура конфлікту,
виділяють такі як конфліктна ситуація, Ті обризи, об'єкт, а іноді і
предмет конфлікту, учасник11, умови протік:ш1-~я. дії учасників, при

йоми й засоби протидії. Який зміст вкладається у ці поняття? Чим
вони

відрізняються одне від іЕшого? Конфлінти грають важливу

роль по відношенню до учасників та соціального середовища. Цей
вплив багатозначний, соціальні і психологічні прсцеси його розвит
ку впливають на психіку, поведінку, діяльність особистості, ото
чення, суспільства.

2.1.

Виникнення конфліктних ситуацій

та конфліктної взаємодії
У ряді найважливіших питань психології конфліктів

-

виник

нення конфліктів і конфліктних відносин, психологічний аналіз їх

змісту, причин виникнення, типу й перспектив врегулювання.
Аналіз конфлікту доцільно починати саме з елементарного,

найпростішого рівня, із того, як виникають конфліктні відносини й
ситуації. Традиційно такий аналіз починається, перш за все, з аналі

~у структури потреб, набір яких специфічний для кожної особистості
1 соціальної групи.
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У психології достатньо широко застосовується класифікація по
треб А. Маслоу, який підрозділяє потреби на п'ять основних типів:
фізичні потреби (їжа, секс, матеріальне благополуччя і т. п.);

•
•
•

потреби в безпеці;
соціальні потреби (потреба в спілкуванні, соціаJ1ьних контак
тах, взаємодії);

•

потреби в досягненні престижу, знань, пошани, певного рівня

•

вищі потреби в самовираженні, самоствердженні (наприклад,

компетенції;

потреби у творчості).

1

У сі бажання, прагнення особистості можна віднести до якого
небудь тину цих потреб. Свідомо або несвідомо індивіди мріють до

могтися власної мети відповідно до потреб, а в разі неможливості
такого досягнення або неможливості реалізувати потребу, виника
ють конфліктні ситуації.

Другим психологічно значущим елементом, стимулюючим ви
никнення конфліктних відносин, є цілі особ11стості, їх збіг або не
співпадіння, відповідність або невідповідність. а також значущість
для учасників конфлікту.
Поведінку людини спрощено можна представити як ряд елемен
тарних актів, кожний з яких починається з порушення рівноваги у

зв'язку з появою потреби в значущій для індивіда цілі, і закінчується
відновленням рівноваги й досягненням мети. Проте, в ході безперерв

ного процесу може виникнути перешкода і тоді дія уривається.
Будь-яке втручання (або обставина), що створює перешкоду дії,

може розглядатися як блокада. У разі появи блокади (або виникнен
ня ситуації блокування) від індивіда або групи потрібна переоцінка
ситуації, ухвалення рішення в у:>Jовах невизначеності (наявність де
кількох альтернатив дій), постановка нових цілей і ухвалення нового
плану дій. Людина повинна поставити перед собою нові цілі, розро

бити новий план дій, щоб подолати блоvс~ 1у.

1

Маслоу А. Психология бьпия. -
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Істотне місце у породженні конфліктів і конфліктних ситуацій
займає зміст цілей особистості, їх значущість, адекватність і спів
відношення між собою, а також наявність засобів і можливостей
.

. ..

І

реашзацн.

Ситуація блокування

це завжди деяке первинне змішування

-

цілей різного ступеня інтенсивності (від легкого подиву до шоку), а по
тім

-

спонукання до нових дій.

Кожна людина намагається уникнути блокади, шукає обхідні
шляхи, нові ефективні дії, а також намагається зрозуміти її причини.
Якщо блокада, що стоїть на шляху задоволення потреби, дуже вели
ка або, якщо у зв'язку з рядом зовнішніх причин, індивід або група
не в силах подолати скруту, повторне пристосування може не при

вести до успіху і тоді виникає конфліктна ситуація.

В основі будь-якого конфлікту лежить конфліктиа ситуація,
що включає або суперечливі позиції сторін з якого-небудь приво
ду, або протилежні цілі й засоби їх досягнення в даних обставинах,

або, нарешті, неспівпадіння інтересів, бажань, потягів конфліктую
чих сторін.

Проте, аналіз конфліктної ситуації, що лежить в основі конфлік
ту починається завжди з позначення проблеми конфлікту. В найза

гальнішому значенні проблема, що лежить в основі конфлікту

-

це

проблема узгодження потреб і інтересів, що виявляється у формі

конфлікту.
Проблема в конфлікті

-

це завжди перешкода при реалізації

цілі, із якою пов'язані не тільки інтереси людей, але і їх страхи й

побоювання. Перешкода, блокування реалізації потреб і інтересів у
конфлікті завжди пов'язано із спілкуванням, оскільки саме діяль
ність іншого або інших нерідко і сприймається особистістю як пе
решкода.

1

Пов'якель Н. І. Рефлексивні структури та психотехнології аналізу, оцінки
// Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. Вин. І. - К., 1997. - С. 160-173.
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За вдалим визначенням Іш'1:уратова А Т., «проблема

-

ue

дисонанс

особистості та її оточення». 1 Шлях дисонансу, і, відповідно, появи конфлі
ктних стосунків відбувається через уснідомлення й визначення проблеми.
Істотним у проблемі винm.нення конфліктів є ш1ступні аспекти проблеми:
значущість і актуальність;

•
•
•

можливість вирішення (часткового або повного);

розуміння й взаєморозуміння в баченні проблеми конфліктую
чими сторонами;

•

взаємостосунки в плані врахування інтересів один одного у ви

•

узгодженість і підтвердження домов,1еностей при вир1шснш

рішенні проблеми;

проблеми конфлікту.
Проте, щоб конфлікт почав розвиватися, необхідний інцидент.
коли одна зі сторін починає діяти, не враховуючи ін1-ереси іншої

сторони, і якщо протилежна сторона відповідає п1м же, конф,1ікг із
потенційного переходить в актуальний

2.2.

Структура конфлікту: психологічні складові

В сучасній психології традиційно виділяють ряд основних струк
турних елементів конфлікту:

1)

сторони (учасники, суб'єкти) конфлікту:

2)

умови протікання конфлікту;

3)

образи конфліктної ситуації (пред~1ет конфлікту);

4)
5)

можливі дії учасників конфлікту;
результат конфліктної ситуації.
Стороии (учас11ик11 або суб'пшщ коифлікту)

-

учасники

конфліктної взаємодії, конфліктуючі або протилежні сторони в кон
флікті, які можуть бути нрелставлені як екремим індивілом, так і

1

Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. Київ: Наукова думка,
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групою або соціальною структурою. Учасники, що мають свою точ
ку зору, свою думку і здатні висловити її, стають опонентами.

У.мови протікаиня коифлікту. Характер будь-якої розбіжності
в істотному сту11ені визначається зовнішні~1 середовищем. Виділя

ються наступні найважливіші умови протікання конфлікту:

•

просторові умови (сфера виникнення й прояву конфлікту, умо
ви і причини його виникнення, конкретні форми прояву конфлік
ту, результати конфлікту, засоби й дії, які використовують сто
рони в конфлікті);

•

тимчасові умови (тривалість, частота іі повторюваність конф
лікту, тривалість участі в конфлікті кожної зі сторін, тимчасові
характеристики кожного з етапів розвитку конфлікту);

•

соuіально-психоJ101·ічні

умови

(особливості

психологічного

клімату у групі, тип і рівень взаємодії, ступінь конфронтації,
психічні стани й переживання уча.сників конфлікту, діапазон '3а
лучених у суперечнісп, інтересів різних соціа:1ьних груп

-

сі

мейних, професійних, статевих, етнічних. наuіональних).
Образи ко11флікт11ої с11туац1ї (предмет коифлікту) виступають

своєрідною середньою ланкою між характеристиками учасників конфлік
ту й умовами його протікання, з одного боку, і конфліктною поведінкою
з іншою. На рис.

2.1

графічно представлений взаємозв'язок образу конф

ліктної сюуації, харакгеристик учасників і умов протікання конфлікту.
Конфліктна ситуація являє собою систему в3аємопов 'язаних і

взаємообумовлених елементів об'єктивного й суб'єктивного рівня,
відображаючих актуальне протиріччя.

Образи конфліктної ситуації, які іноді називають своєрідними
ідеальними картами ситуації, включають наступні елементи:

•

уявлення учасників конфлікту про себе (про свої потреби, мож
ливості, цілі, нінності та ін.);

•

уявлення учасників конфлікту про протилежну сторону (про потре

•

уявлення учасників конфлікту про середовище й умови проті

би, цілі, цінності, можливості інших учасників конфлікту та ін.);

кання конфлікту.
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Характеристика

Умови протікання

конфлікту

учаснинів

конфлікту

Образ конфліктної ситуації

Рисунок

2.1

Взаємозв'язок

образу

конфліктної

ситуації,

характеристик

учасників і умов протікання конфлікту

Аналіз створюваних образів конфліктної ситуації вкрай важли
вий з наступних причин:

•

саме образ конфліктної ситуації, а не сама по собі реальність
конфліктної суперечності, безпосередньо визначають конфлікт
ну поведінку особистості, її реакції й переживання;

•

існує реальний і ефективний спосіб вирішення конфлікту за ра

хунок зміни образу конфліктної ситуації, яка здійснюється за
допомогою зовнішньої дії на учасників конфлікту.
Можливі дії учас11иків у ко11флікті. В основі класифікації дій
у конфлікті лежать наступні складники:

•
•

характер дій (активний наступ, оборонна й нейтральна дія);
ступінь активності в здійсненні дій (активні

-

пасивні дії; ті,

що ініціюють- дії у відповідь);

•

спрямованість дій учасників у конфлікті (передбачається спря
мованість на учасника, на третіх осіб, на самого себе).
Усю різноманітність дій можна об'єднати в декілька загальних

класів або типових стратегій поведінки в конфлікті. Частіше всього
виділяють наступні стратегії поведінки в конфліктах (загальні схе
ми дій):
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•

поступлива

-

зниження своїх прагнень, внаслідок чого резуль

тат конфлікту стає менш приємним, ніж хотілося б;

•

уникаюча

відхід на ситуації конфлікту (фізичний або психо

-

логічний);

•

бездіяльність

-

знаходження в ситуації конфлікту, але без

жодних дій до його вирішення.

Як правило, в конфлікті використовуються комбінації стратегій або
загальних схем дій, деколи домінує одна з них. Часто конфлікт почина

ється з кооперативної поведінки, проте при його невдачі в хід пускається
змагальна або конкурентна стратегія, яка може також виявитися неефек
тивною. В цьому випадку знов відбувається звернення до проблемно-ви
рішальної стратегії, що приводить до успішного вирішення конфлікту.

Стратегії реалізуються через різні тактики. Стратегії й тактики
розрізняються між собою по ступеню узагальненості, при цьому пе

редбачається, що стратегії

-

це не тільки загальна схема дій, але і

набір базових і допоміжних цілей дій, тоді як тактика

-

це засоби

досягнення цілей. Одна і та ж тактика може використовуватися в ра
мках різних стратегій. Необхідно також відзначити, що в конфлікто
логічній літературі і літературі з психології конфліктів, нерідко ото
тожнюються стратегії й стилі поведінки в конфліктах.

Ос11ов1111м11 такт11кам11 поведінк11 в ко11флікті, або як їх ще
називають, тактиками дії, є:

•

раціональне переконання

-

використовування фактів і логіки

для підтвердження своєї позиції й переконання протилежної
сторони в конфлікті;

•
•
•

тиск

-

вимога, наказ, загрози;

апеляція до влади, санкції

-

використання стягнень і винагород;

доброзичливий обіг, підлабузництво

-

створення у протилеж-

ної сторони уявлення про наявність у неї привабливих якостей,
про те, що її позиція, погляди, пропозиції заслуговують пошани
і викликають інтерес;

•
•

коаліційна

-

прохання про підтримку, союз;

висновок операцій

-

взаємний обмін благами, обіцянки;

47

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов 'якель

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

•

маніпулятивна

-

уведення шших учасників конфлікту в стан

хвилювання, деякого непорозуміння, управління увагою, ство
рення ефекту несподіванки;

•

:юбов'язання, що не відміняються, коли одна зі сторін здійснює

•

загроза

певну дію до того часу, поки її умови не будуть прийняті;

-- деструктивна

і недоброзичлива тактика, що може бу

ти використана у разі ненповності або нездатності однієї зі сто.

.

рш поступатися да.ш певних меж.

Розрізняють при цьому тактики: раціональні (наприклад, такти
ка раціонального переконання) ти ірраціональні (наприклад, тактика
тиску або підлабузництва).
Виділяють також тактики м'які і жорсткі. М'якою вважається

тактика, насліJ\КИ зас1·осування якої для іншої сторони приємні або
нейтральні (наприклад, тактика підлабузництва або тактика раціо
нального переконання). Жорсткою звичайно, називається тактика,

що може вю:ликати неприємні психологічні наслідки для іншої сто
рони (наприклад, тактика тиску).

Представляють інтерес і тактики безпосередньої дії (інформу
вання про сугь справи) і тактики опосередкованої дії (те, що хотіло
ся б від об'єкта дії, але що прямо не згадується).

До полюса безпосередності тяжіють такі тактики як, наприклад,
вимоги або прохання, а до полюса опосередкованості

-

такі такти

ки як доброзичливе звертання або підлабузництво.
Виділення стратегій ко11флікт11ої поведі11к11, їх особливостей

і ефективного застосування у виході з конфлікту тісно пов'язано J

індивідуальним вибором особистості й перевагою певної стратегії
поведінки, а також відповідністю стратегії і вживаних тактик особ
ливостям суб'єкта і звичному стилю поведінки особи в спілкувuнні.

Важливу роль у виборі стратегії або стилю поведінки в конфлікті
й у визначенні їх ефективності грають результати конфліктних дій.
Будь-яка конфліктна дія може мати чотири основні результати:

•

повне або часткове підкорення іншої сторони або учасника кон
флікту;
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•
•
•

компроміс;
переривання конфнікпшх ;~ій.

інтеграція й вирішення конфлікту.
Той або інший результат конфюпних ;~ій залежить від адеква1·

ності й ефективності стратегії, що використовується, і тактик 1юве

дінки в конфлікті,

;i

також від особливостей динаміки конфлікту і

його усунення. Конфлікти виникають і зникають не раптом. При ре
гулюванні конфліктами і їх вирішенні наж.1иво враховувати, на яко

му з tтапів розвитку або ескаланії конф.1ікту ·таходяться зараз від
носини між його учасниками.
Особливе місце займають психопопч!-~і скл<~.1ові конф.:1іктної

ситуації та конфліктів. до яких найчастіше відносять: 11р;~гнення
учасників, стратегії й тактики їх 11ове;1іш.и, особливості сприйняття
конфліктної ситуанії. тобто так звапі інформанійні моделі конфлік

ту. Такі моде.1і с у кожного з учасників кт1ф:1ікту, і са:-.н~ у відпові;~
ності з ними учасники організують власну 110вс,'l.і11ку у конф;1ікт11их

ситуаціях і конфліктах.
Особ;шве місце серед психологічних с1~.~ааових мають мотиви
учасників. їх прап1ен11я га устрі:--шіння. Л1отиви у конфлікті

-

це

спонукання до вступу у конфлікт, що 11ов'язані із задоволенняІ\1 по

треб у•~асників, сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які ви:шва
ють конфліктну активність суб'єкта. В ко11ф;1ікті найчастіше склад
но виявити дійсні мотиви учасників, тому шо вони у більшості випа

дків нриховують їх, проявляють їх у рі'311их по:шціях, тпумаченнях,
які відрізняються від первинних мотиків.
Базови:\1 спонуканням акти13•юсті учасника у конфлікті, як щ1
вкюували, с потреби. Вони предст;~нляють собою стани суб'єкта,

що створюються потребою у об'єктRХ (владі, ресурсах, моральних
цінностях та ін.). які необхідні для існування й розвитку особистос
ті, є джсре:юм її активності. ПотреGи у безпеці, визнанні, іденти•шо
сті, соціальній принаж~жності п1 ін., властині як окремому індивіду.
так і соціа;1ьній групі, сус11і;1ьству й державі.
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~

~

Важлива роль у конфлікті належить іитересам та ці11щ)сmям.
Інтереси учасника конфлікту є усвідомленими потребами, які забез

печують його спрямованість на об'єкт конфлікту, сприяють реаліза
uії його конфліктної поведінки.

.

Мотиви особистості, групи не виникають самі по собі і найчас-

.

т1ше викликаються ситуашєю, умовами, в яких людина знаходиться.

Крім того, мотиви учасників конкретизуються у їх 14ЇJ1ях. Ціль або
:-..1ета

-

ue

усвідомлений образ передбаченого результату, на досяг

нення якого спрямовані дії людини. Метою суб'єкта у конфлікті є
його уявлення щодо кінневого результату конфлікту, його передба
чений, визначений наперед результат.

Виділяють стратегічні й тактичні цілі учасників конфлікту. Ос
новна мста учасника

-

оволодіння об'єктом конфлікту, їй підпоряд

ковуються тактичні uілі. Однак у залежності від розвитку конфлік
ту, ця основна мета може бути замінена на іншу (наприклад, нане

сення матеріальної, моральної або психологічної шкоди іншій сто
роні), котра на початку конф;1ікту виступає як мета-засіб.
Суттєве місuе в конфліктах займає ше одна важлива складова

-

поз1щія учасників. Це система відношень учасника до елементів
конфліктної ситуації, що має прояв у відповідній поведінuі та вчин

ках. Позиuія учасників конфлікту має прояв у спілкуванні, поведінuі
й діяльності учасників конфлікту. Позиція відзначається динамічніс

тю, гнучкістю або ригідністю, відносною усталеністю.
Суттєву роль займають визначені психологічні складові у вибо
рі стратегій і тактик, поведінuі учасників конфлікту.
Усі означені складові конфлікту важливі для психологічного
аналізу й структурування так званої формули конфлікту, що містить

опис: проблеми, конфліктної ситуаuії на напрямку її розвитку, по
тенціалу та психологічним характеристикам учасників конфлікту,

опису та повторюваності інциденту конфлікту. Усі означені складо
ві формули важливі в оцінuі конфлікту, вибору стратегій і тактик
поведінки учасників, прогнозуванні можливостей його згасання, ес
калації або вирішення.
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2.3. Особливості сприйняття конфліктної ситуації
Проблематика образів конфліктної ситуаuії або інформаuій
них моделей почала розглядатися у конфліктології порівняно не
давно, починаючи з 60-х років ХХ ст. В той же час феномен інфор
маuійних моделей активно досліджувався саме в цей період у рі3них галузях психології

-

інженерній психології та ергономіuі.

психології праuі, психології комп'ютеризації, космічній та психо
логії управління.
Під образом конфліктної ситуації або ж інформаuійною модел
шо у психології, та в подальшому, у конфліктології обумовлюється

суб'єктивна картина ситуаuії, що складається у психіці кожного з
учасників. Такі образи містять у собі: уявлення учасника про самого
себе (свої мотиви й прагнення, 1~ілі та uінності, можливості тощо);

уявлення про інших учасників або про іншу сторону (їх uілі, моти
ви, цінності. бажання, можливості); уявлення кожного учасника про
те, як інші сприймають його; уявлення про середовище та суспільне
оточення, в якому складаються конкретні взаємовідносини.

Особливість сприйняття конфліктної ситуанії

-

не його ви

кривленість, найбільшому викривленню піддаються мотиви поведін
ки сторін, їх дії, висловлювання й вчинки, особистісні якості учас
ників конфлікту.
Психологи вважають, шо саме ідеальні образи конфлікту, а не

сама реальність, визначають поведінку учасників

сторін конфлік

-

ту. Особистість не просто реагує на ситуаuії (особливо на ту, яка
травмує її), але визначає її, визначає своє місце в ситуаuії, і таким
чином створює, «конструює» конфліктну ситуаuію. Ступінь відпо
відності образу конфліктної ситуаuії, яка є базовою психологічною
складовою конфліктної ситуаuії (а у подальшому

-

конфлікту) в

реальності може бути різною.
Існують традиційні варіанти сприйняття конфліктної ситуаuії:

1.

Конфліктна ситуаuія існує об'єктивно, але не усвідомлюється,
сприймається учасниками. Конфлікту об'єктивно немає.
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2.

Об'єктивна конфліктна ситуація існує, сторони сприймають си

туацію як конфліктну, о;щак із тими чи іншими відхи.:1е11нями
від дійсності. Має місце неадекватно сприйнятий конфлікт.
З.

Об'єктивна конфліктна ситуація відсутня, при uьо:чу взаємовід
носини сторін ІІОМИЛКОВО СІІрИЙ:\tаЮТЬСЯ учасниками. Має ;-..1ісце

удаваний, несправжній конфлікт.

4.

Конфлікти<~ ситуація об'f:ктивно існує і за ключовими характе
ристиками адекватно сприіі;-..~ається учасниками. Має місце аде
кватно сприйнятий ~;онфлікт.
Найчас;пшс конфj1ікгна ситуація характеризується значним сту

пенем викривленості й невизначеності. Саме тому невизначен1сть є
необхідною умовою виникнення конфлікту, або тільки в цьому ви

падку ;-..южуть вступати 11.і учасники 1-:онфлікту, які із самого початку
приреч~ні на програш.

Ступінь викр~1влення у сприйнятті конфліктної ситуації

-

не

постійна. Це можуть бути незначні відхилення, наприклад, у корот
кочасних конфліктах. Однак дослідження дозволяють визначити, що
викривлення у сприйнятті ситуації шоді можуть досягати значних
розм1рш.

Психологічний аналіз гаких викривлень у сприйнятті конфлікт

ної ситуаuії, які призводять до ро·звитку та розгортання конфліктів,
мають такі відмінності:

1.

Викривлення конфліктної снтуаuії у цілому (спрощується, схемати

2.

Викривлення сприйняття мотивів поведінки у конфлікті (его

зустьсі!, зменшується. по1~яри зупься, тлумачиться неадекватно).

пентрична мотивація, негати1:1на й упереджена оuінка мотивів
іншого).

3.

Викривлення сприйняття дій, висловлювань, вчинків (негнучка

й незмінна власна позиuія, 11озиuія іншого rозглядається як по
:vшлкова й бездоказова).

4.

Викривлення сприйняття особисгісних ЯКL'Стей

( егоuснтричнс

й

неадекватне сприйняття себе, гіперболізація негативних якос
тей іншого, підсилюпься «ОбраJ ворога».
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Дослідження дозволяють відзначити ряд пс11хологі111111х чштu
ків, які визивають і підсилююп, ступінь викривлення у сприйнятп
конфліктної ситуації:

•

стан стресу, якнй в значній мірі З\1інює протікання психічних
процесів, може ускладнювати мис:rсння, спрощувати й модифі
кувати сприйняття;

•

надмірний рівень негативних емоцій, котрий може приводити і\О

•
•

домінування «агресивної» поведінки й ю·ресії у життєвій позиції;

викривлень у сприйнятті, в особливосп. травмуючих ситуацій;
високий ступінь переживань. особливо у кризові періоди життя,
який впливає на адекватність і гнучкість пернептивних процесів:

•
•

стан залежності (аrrко;,ольні або наркотичні стани) та сг.івзалежності:
рі;зень інформованості учасників один 11ро од1юго. Відсутність
необхідної інформованості сприяс вшшкне11ню страхів, підви
щує тривожність і сприяr неадекватності у вирішенні проблс··
ми. Відсутність необхідної інформов:нюсті може стимулювати
й створює можливості для маніпулювання учасниками та їх
думками;

•

негативна установка па іншого учасника (нерідко, за рахунок

цілеспрямованого й 3аuікавленого маніпулювання прихованих
учасників конфлікту);

•

низький

пізнавальний

рівень

розвитку учасників

конфлікту,

підвищена су1·естивнісгь та несамостійність, 11екритичнісп, ми
слення, інтелектуальна обмеженість;

•

низький рівень саморегуляції, що впливає на рівень критичнос

ті та адекватності сприйняття і. в цілому, на характеристики пі
знавальних процесш;

•

пі;~вищена значущість проблеми іі результату конфлікту для

учасників (підвищена зацікавленість результатами вирішення
проблеми конфлікту);

•

специфічні особистісні нластивості, що не сприяють адекватно
сті й гнучкості сприйняття конфліктної ситуації

-

ригідність,

агресивність, заздрість, жа;~оба тощо.
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2.4.

Прояви і типологія конфліктів

Серед ключових питань психології конфліктів важливе міс
це

належить

виділенню

підстав для

класифікації й типології

конфліктів.

Відомі різні класифікації конфліктів

1

і це не дивно, оскільки

конфліктні колізії різного характеру можуть бути між країнами, на
ціями, підприємствами, працівниками і адм1шстрацією, чоловіками і
дружинами, директорами й вчителями, вчителями й учнями і т. д.
Цілком правомірно говорити про конфлікти 11олітичного, економіч
ного характеру, а, залежно від рівня організації

-

про конфлікти

між індивідами, групами, верствами, системами на регіональному
або глобальному рівні.

Зрозуміло, не можна всі конфлікти представити у вигляді єди
ної універсальної схеми. Є конфлікти типу «сутичою>, коли вирі
шення конфлікту можливе тільки у разі перемоги; є конфлікти типу
«дебатів», де можлива суперечка, але можливий і комнроміс; є кон

флікти типу «ігор», які нескінченні і навряд чи ко.т~и-небудь будуть
завершені. Останнє має принципове значення, оскільки знімає орео.т~
безвихідності й приреченості навколо кожного з конфліктів.

Узагальнюючи найпоширеніші класифікації конфліктів, можна
виділити наступні підстави класифікацій конфліктів. Так, виділя
ються такі базові підстави ю~асифікації й типології конфліктів:

•

за складом і кількістю конфліктуючих сторін або учасників
конфліктів (внутрішньоособистісні конфлікти, міжособистісні,

особистісно-групові, міжгрупові, міжкодсктивні, міждержавні,
міжпартійні, міжнаціональні та ін).;

1 Краснов Б. И. Конфликтьr в обществе // Социально-политический журнал. 1992. - No 6--7. - С. 14-22; Анцу1юв А. Я., Маль1шев А. А. Введение в
конфликтологию. К.: МАУП, 1996. 103 с.; Дружинин В. В., Конто
ров А. С, Конторов М. Д. Введсннис в теорию конфликта. М.: Радио и
связь, 1989. - 287 с.; Зерки11 Д.П. Основь1 конфликтологии. Курс лекций. Ростов-на-Дону: Феникс, І 99R. -- 469 с. и лр.
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•

за проблемно-діяльнісною ознакою (управлінські конфлікти, сі
мейні, педагогічні, політичні, економічні, творчі та ін.);

•

за часом протікання конфліктів (гострі й хронічні конфлікти;
шtшдкоплинні й довготривалі та ін.);

•

за змістом конфліктів (змістовні або проблемні та «комунальні»
або беззмістовні);

•

за тенденцією до перетворень і варіативністю (конструктивні й
деструктивні або неконструктивні конфлікти);

•

за ступенем гостроти суперечностей (незадоволеність, розбіж
нісп,, протидія, розбрат, ворожнеча, війна та ін.);

•

за ступенем інтенсивності конфліктів (основні й неосновні, реа
лістичні й нереалістичні та ін.).
Крім того, до позначених типів у межах кожної з названих класифі

кацій типи конфліктів конкретизуються й визначаються види конфліктів.
Крім того, наголошуються і класифікації, в яких конфлікти виді
ляються відразу по декількох підставах класифікацій, наприклад:

•

Ідеологічні конфлікти, в основі яких лежать суперечності в по
глядах, установках людей на найрізноманітніші питання життя
суспільства, держави, колективу, відмінності в життєвих пози
ціnх. Вищеназвані конфлікти можуть виникати як на рівні мік
росередовища (суспільства), так і в найменших об'єднаннях,
між окремими особами. Ці конфлікти можуть бути глибокими,

гострими й складними, можуть торкатися відношення до полі

ти:ки держави тієї або іншої партії; можуть бути пов'язані з
міжнаціональними, сімейними відносинами, відносинами як у
побуті, так і в офіційній обстановці.

•

Економічні конфлікти, в основі яких

-

зіткнення економічних

суперечностей, коли економічні потреби однієї сторони задо
вольняються або можуть бути 3адоволені за рахунок іншої. Чи:\1
глибше ці суперечності, тим сильніше зіткнення, тим глибший і

стійкіший конфлікт, тим важче (а іноді й неможливо) його вирі
шити. Саме економічні конфлікти можуть виникати і між окре
мими людьми.
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•

Соціа..1ьно-побутові

конфлікті!,

пов' язані

і:з

супсрсчностя;чи

груп або окремих людей з питань житла. користування побуто

внл-~и послугами, розпо;1і:ш обов'язків. установки черговості на
дання соціально-побутових послуг і т. н.

•

Сімсйно-!юбутові конфліпи. засновані на дпсгармонії сімейних
відносин. проблемах у ттсихологічній атмосфері сім'ї. Причини

цих порушень мають самі різні рівні знuчущості: від дрібних ПР··
бутових ·зіткнень, морuльно-побутової розбещеності членів сім ,.1
до

серйозних

ідеошті'11шх

розбіжностей,

прямо або

побіч1ю

впливаючих на органі3;щію числ~нних сторін її життя.

•

Сопіально-11сих0Jю1·ічні конфлікти, що виявляються як у вщно
синах І\ІЇ:.к грунами, так і між оhре~.1им11 людьми. В основі ціrї

групи конфліктів

--

11орушення в сбж1сті ю<:ємостосуrхків. При-·

4ИНа порушень: психолl>Гічна несумісність, тобто нсусвщомлсю:,
нічим не вмотивоване НСІІрНЙНЯПЯ людини J/ЮДИНUІО, ЩО ВИКЛІ

кає у однієї зі стор;н або одночасно у кожної сторони неприємні
емоційні стани. Причшюю :-.южс бути боротьба за лідерство, за
вплив, за престижне положення, за ува1·у, пщтримку оточуючих.

•

Емоuійні конфлікти, що виникають через емоційні стани, які
викликають напружену обс гановку і кітщь кінuем переростн

ють у дійсні конфлікти 11айрізноманітнішо1·0 характеру: від еко
номічних, ідеолопчних ло сімейно-побутових. Причини такого
роду конфліктів лежать у сфері стан:у здuров'я. Це :-.южуть бути
і відхилення у сфері сексуальних відносин. і нав' язлнві стани. і
патологічні потяги (алкого;1ь, наркотики).

•

Психолого-педагогічні конфлікти, що бюуються на суперечі1ос
тях, що ~иникають у навчально-виховному процес~ 11ри зіткнен

ні ЕИІ\ЮГ, інтсрссш педагогів,

11.1.0

вчаться, батьків, керівників.

Ці конфлікти потребують і армонізащї відносин у системах:
«вчитель

«вчитель

•

-

Конфлікти

учень»,

«Вчитель

батьки», «Вчитель
приналежності,

-

які

учнт,

«Вчитель

-

вчитель»,

керівник».
відбуваються

через

подвійну

прина..1ежність індивідів, наприк;1а/1, коли вони утворюють груну
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усередині ішпс.ї. більшої rryпi: ::~бо }:оли ін;:rивід входить одно
ЧаL:НО до двох конкурс1пю1л груr1. пср..:с:1ідуючи одну ціль.

Ліксон Ч.

1

1шділяє такі ш1йвю1и1шіші види коифліктів за змі-

шаними підставами (кількість учасників ко1tфлікту, спрямованісп, і
особливості зв'язаних із ними переживань):

•

внутрішні (проблtму переживаємо тільки ми) і зовнішні (про
блему переживаєм') ми і, принаймні, ще одна людина);

•

нря"1і (н<шравлеш Шt нас) і непрямі (не шшравлені безпосеред
ньо на нас);

•

індивідую11,ні (внутр:шЕс.,ооссбистісні й ~-1іжособистісні) та ко

лективні (беруть учn:тL три та більІІJс у'1ас1шків).
Варіанти класифікацій конф:~іктів Ja кіт,кістю й складом учас
ників представлені на рис

2.2.

L

Конфлікти у великих соціальнf1Х групах--~]

-1

Конфлікти у організаціях
Міжособистісні
Групові

Внутрішньоособистісні
Рисунок

]

2.2

Класифіка4ія конфлік:nів за складом і кількістю учас;шків;

І

2 Ликсон

Ч. Конфликт. Семь Ш<ІГОR к миrу. -- СПб: ПИТЕР, 1997. - 149 с.
Конфликтuпоrия. Учсбник для uу:юв І 1!од ред. А. С. Кар:-.~ина. СП б.:
Лань, 1999. - 442 с.
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Оскільки конфлікт завжди при11ускає участь сторін, найбільш
всеохоплюючою й фундаментальною є класифікація коифліктів за
1..-ількістю сторі11, що беруть участь:

•

міжгрупові конфлікти (конфлікти у великих соuіальних групах,
в організаціях, в малих групах) коли конфліктуючими сторона

ми виступають соuіальні груви, які переслідують несумісні uілі
і перешкоджають один одному на шляху їх реалізації тощо.

•

особистісно-групові конфлікти, що виникають у разі невід1ю
відності поведінки особистості груповим нормам, очікуванням.

інтересам, потребам, цінностям, цілям між окремою особистістю
й групою людей;

•

міжособистісні конфлікти, коли члени однієї 1·ру11и пересліду
ють несумісні uілі і реалізують суперечливі пінності, або одно
часно в конфліктній боротьбі 11рагнуть досягнення однієї і тієї
ж мсти, яка може бути досягнутою лише однією зі сторін;

•

внутрішньоособистісні конфлікти

-

зіткнення між приблизно

рівними за силою, але протилежно направленими інтереса:ш1,
потребами, потя~-ами однієї людини.

Достатньо поширеною підставою для класифікаuії конфліктів :-.ю
же служити тривалість і.:\: протіка1111я й ступіиь і.:\:

•

11anpyJ1ce11ocmi:

Короткочасні гострі конфлікти відрізняються великою емоцій

ною забарвленістю, крайніми виявами негативного відношення
конфліктуючих. Іноді закінчуються важкими або навіть трагіч
ними резуm,татами. В основі таких конфліктів лежить частіше
за все

не

стільки

глибина,

гострота суперечностей,

скільки

прояв особливостей характеру й темпераменту особистості.

•

Тривалі гострі конфлікти характеризуються глибокими, стійк11ми суперечностями конфліктуючих сторін, які контролюють
свої реакuії й вчинки.

•

Слабкі за проявом, так звані «В'ялі» конф,1ікти, що наголошу
ються в суперечностях, носять не гострий характер, найчастіш 1 :

активна буває лише одна зі сторін; інша не прагне знайти свою
позицію, уникає відкритої конфронтації.
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Таблиця

2.1

Класифіка4ія конфліктів в залежності від особливостей

конфліктуючих сторін

1

Види конфліктів

'
Соціальні

Внутрішньоособистісні

Міжособистісні

Між двома позитивними альтернативами

Між особистістю і групою

Між двома негативними альтернативами

Між малими, середніми і великими

Між позитивними і негативними

соціальними групами

альтернативами

Слабкі за проявом, але так звані <~швидкі» конф.;1ікти

-

най

сприятливіша форма конфліктної суперечності, в якій сторони опе
ративно приходять до згоди.

Найбільш поширені види конфліктів можна представити у ви
гляді табл.

2.1 .

Існують різні класифікаuії конфліктів, що цілко:-.1 природно,

оскільки багатогранність і психологічна сю1адність явища дозволя
ють вибирати різні підстави для їх аналізу.

Так, дещо відрізняється від загальноприйнятих, класифікапія
конфліктів за М. Дойчем, відповідно до якої виділяється:

•

«справжній конфлікт»

зіткнення інтересів існує об'єктивно,

-

усвідомлюється учасниками і не залежить від якого-небудь ва
р~ативного чинника;

•

«випадковий конфлікт»

-

залежить від змінних чинників, що

учасниками не усвідомлюються і конфлікт припиняється у разі
усвщомлення перспектив, що реально є;

•

«Зміщений конфлікт» -

причини конфлікту, що бачаться, лише по

бічно є реальними причинами конфлікту, які лежать у його основі;

І

Анцупов А. Я., Мальппсв А. А. Ввслеш1с в конфликтологию. 1996. - 103 с.

К.: МА УІІ,
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•

«нев~рно приписаний конфлікт»

·--

СВЦ()МО або нсюшмисно

·;

мстою пр()вок;щії зіткнення в групі супротивника;

•

<ШрИХОВаНИЙ КОНфЛіКТ», ШО '!Срез о6'rКТJІВНі пrичИНИ ІІОНІ!НСІ;

мати міс1~с, але не ак-rуапізуrпся (він мt.1жс буш і є невірно
приписаний або є невірно представлений);

•

«Помилковий конфлікт»

-

не має об'єктивних підстав, виникає

в результаті неясних підстав, але сформувавши мотиви й уста
новю1 учасників, перепюрює rься на істинний.
Існують інші пі;(ходн до класифікації і типізації конфліктів. Важ
ливе місце в процесі пізнання й ;111равліп11я конфліктом займають
психологічні досліджет1я, що дозволяють розкривати глибинні осно

ви конф!ІЇІ-:ТІІОЇ поведінки. Н<:ко1шчсні численні дані про причини ви-
ннкнс1шя, етапах і механл"1ах протікання. способах вирішення різних
rипів конфліктів

-

міжособистісних, міжгрупових, міжнаціональних.

Конфлікти можна ро11 ;1я;щти й у зв'язку з особливостями тру

дової діяльносгі. Так, у вив•1снні виробничих конфліктів, Н. В. Гри
шина звернула увагу на:

•

конфлікти. що виннк::ноть як реакція на 11ерсшкоду у досягненні
основних цілей тру дової діяль1юсті;

•

конфлікти, шо виникають як реакція на перешкоди у лосягнепні
особистісних цілей у спільній роботі;

•

конфлікти, що виникшотL як реакція на поведінку, не відповіп
ну прийнятим нормам відносин тодей у спільній трудовій ді

яльносл, що не відповідають їх очікуванняVІ;

•

конфлікти, що виникають черс·3 особистісні від~1інності члені;>.
трудового колективу;

•

горизонтальні конфлікти і в:::ртика.'1ьні конфлікти знизу вгору й

·шерху вниз залежно від службової субординації конфліктуючих.

1

Обговорюючи характеристики проблемних ситуацій у спорті.

Кел.r1ср В. С. вказує, шо в спорті конфліктом можна назвати ситу;,-

1 Гришина Н. В. Психолошя мсжлич1юспюго конфликта. Автореф. дисL:.
докг. нсихО]J. наук. ·- С!Іб, 1995. - 40 с.
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цію, в якій є два супротивники (індивідууми або команди) із проти
лежною мстою, при цьо:-.1у конфліклш ситуація може виникнути в

результаті різного розвитку поєдинку.

1

При аналізі конф11іктів у спортивній ;{іяльності виділяються:

•

функціонально-рольові конф.1ікти, кош1 дії одних обмежують,
блокують дії інших;

•

конфлікти, що перешкоджають досягненню повторних цілей у

спільній ігровій діяльності (конф::ікти особистих домагань);

•

конфлікти, що не відповідають експ~ктаніям інших членів ко

ман.Jи та ін.

2

Особ;шво виділяється органі:шційний конфшкт, що зиникає в
колективах внаслідок розбіжностей фор:щшьних оrгані:заційних ви:з
нань і реальної поведінки членів колективу.

До кожного праuіві!ика організація нрс;(являс нілий рял вимог,
зафіксованих у певних документах (прав1сах внутрішнього розпо
рядку, посадових інструкціях та ін.). а також '3акрін:1ених у традипі

ях, що склалися, і Нl'рмих поведінки.
Поведінка кожного нраuі внп ка ін;1ивіл,у'1ль11а, він шукає свое

місце в ко,'1ективі. у структурі посадових і нсrjюрма,1ьннх відносин,
прагне знайти ·застосування своїм з;~,ібностю1, за,'!ОВ0:1ення в праці, у
спілкуванні з іншими членами організації і т. дКонфлікт виникає, по-перше, якщо працівник із якихось причин
не виконує, ігнорує вимоги, що пред'являються до нього з боку ор

ганізації. По-друге, конфлікт виникас, якщо ню.юги, що пред'явля
ються

;:ю

пранівника,

суперечливі,

нечіткі,

неконкретні.

Низька

якість посадових інструкцій, непроду"'~ш1ий розподіл посадових обо

в' язків або їх погане орпшізаційне забе:зпечення, як правило, приво
дять до І<ОІІфліктіR.
t

'

Келлер В. С. ДеятеJJьнос rь с110рrсменов в вариативнь1х конфликтнь1х ситуацнях.

-- К.:

Здоровм:,

1977. -

181

с.

~ Ложкин Г. В., Ласькова В. Г. Разрешение конфликтт1ь1х ситуаний спортсме

// Слабожанский
176-178.

нами как адаптивное поведение
ник.

-

1998.-№ 1.-С.

научно-споргивньrй вест
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2.5. Динаміка

конфліктів: основні періоди

розвитку та ескалації
Існує достатньо велика різноманітність точок зору щодо струк
турних компонент, що дозволяють описувати конфлікт у динаміці,

їх кількість і зміст. Їх визначають як етапи, стадії~ фази коифлік
ту, при цьому має місце деяка неоднозначність і еклектичність у їх
визначеннях (табл. 2.2 та 2.3)
При всій різноманітності варіантів фаз, загальним для вказаних.
є виділення двох головних: конфронтація, коли переважають силові
методи і кооперація, при якій здійснюються зусилля з пошуку задо
вольняючого обидві сторони рішення.
Уявне розмежування конфлікту в процесі психологічного аналі
зу на етапи дозво:rяє розглядати його як явище, що має складну

структуру. При цьому, окремі стратегії мають різний зміст на різних
стадіях конфлікту.
Конфлікт містить періоди «дослідження» можливостей проти
лежної сторони-учасника, при яких пряма конфронтація відсутня.
Кожний з етапів (стадій, фаз) конфлікту має свої характерні ознакн,
сигнали, які дозволяють визначити позиції протилежних сторін, пш

.

.

ВІДНОСИН МІЖ ІІИ:\1И.

Таблиця

2.2

Фази конфлікту
В Рамелл Р"

1.
2.

1976

Прихований конфлікт

Оцінка можливостей

З. Баланс сил

4.

Пруїт Р" Рубін І"

І 1. Ескалація
2. Рівновага
З. Вирішення

1986

У Валтон Р.,1987
І . Диференціація
2. Конфронтація
З. Інтеграція

Переривання мирного періоду

1 Краснов Б.
И. Конфликть1 в обществе // Социально-политический журнал. 1992.-№6-7.-С. ]4-22.
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Таблиця

2.3

Стадії конфлікту

1

~еденко Н. Ф. Белкін А. С., ІшмуратовА. Т., Сулимова Т. С., Фролов С. С.,
'·та ін.,

1981

Виникнення

Напруженість

1995
Нахил

1996
Латентна

1996
Напруга

1996
Передконф-

Виникнення

ліктна ситуація

Зародження Демонстративна. Інцидент

Безпосеред-

Усвідомлення

ньо конфлікт

Агресивна

Мотив
(поштовх)
Конфлікт

Дозрівання

Батальна.

Усвідо:v~лення

Конфліктна
поведінка

Вирішення

Усвідомлення Вирішення

Завершення

Вирішення

конфлікту

"збивання"

конфлікту

конфлікту

конфлікту

Згасання

Перехід від одного етапу до іншого за часом може бути трива
лим або коротким. Залежить це від індивідуально-психологічних

особливостей взаємодіючих осіб, значушості цілей особистості що
до ситуації, в якій виникли розбіжності.

Таким чином, під д1111амікою розвитку коифлікту розуміється
раптова або поступова зміна взаємостосунків між взаємодіючими
учасниками, залежна від їх специфіки міжособистісних відносин,

І

Феденко Н. Ф., Га.аицкий В. П. Пснхо;югичсские аспскть1 прсодолсния
конфликтнь1х ситуаций в восннь1х кол;1сктивах. - М.: ВПА 1981. - 115 с.;

Белкин А. С., Жаворонков В. Д., Зимина И. С. Конфликтология: наука про
rармонию. - Екатеринбург: ГЛАГОЛ, 1995. - 88 с.; Сулимова Т. С. Соци
М.: ИПП,
альная работа и конструктивное разрешение конфликтов. 1996. - 175 с.
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хараперолопчних особпивостсй ;,счасннків

л~ачущос гі перссш.:.rу -

ваних ними щлсй з урахуванпя:1\! вп,;шм~ючих на них чинників

pc:u:r.

ної дійсності.

Д1та.:11іка розвитку конфлікту вк:почuє наступні складові:
І) Вттк11е1111я 1;011флікт11ої ситуацй: Конфлікт не вини~.;аг
раптово, І\tиттсво. йому передують прихок1ні або відкриті соціа.::ь110-психологічпі проuеси між о::обистостями або у свідомості осог;;;
стості, та, нарешті. в якій-небудь групі, тобто спочатку виникас кої:
фліктна ситуація.
Під конфліктною ситуацією ро:зуміється відносно стійке на;,';(;)
мусь проміжку часу rюсднанвя на:-.1ірів людини з умовами 'іх дося1·
нення. При та:,ому внз1;ачепні психоJІогічна ситуаuія виявляється ті
по, шо складається

'3

двох основних частин: па1'-:!рів і умов, зміни

n

яких ведуть ло ·;міни ситуш1ії.

В т:ріо.21, що г;ерелує кснф;1ік ту, пспхіч1шй мир особистос гі

(психічні пронеси, в;1аспшості, угворсння і стани) ;.1ожс ниявлятис:-1
сами:-.1 рі'3ннм чино:--1. При цьо:1.1у е:-.юційн; 1:ережинюшя можуть х;1-

.

.

.

рактсризуватися пtдвище11ою тршюжЕ1с:по. страхом, 1-юрожими

f;1_1-

чуттями, бажанш1м чинити спір, унереджсніспо, щ-ресивністю, щ·1-

йомол1, сш1до:-.1, упевненістю абt.' невпевненістю і т. п. Ці внутрішн'
стани і переживанІJя породжую п, не врівноf3ажt.:ність снс геми «Осс·
бистість

-

навколишнс середовище», яке впливає на особу, що у

свою чергу, викликас !Іеузrоджені..:ть її знутрішнього й '3овнішньо:·о
стану, негативно ш1;шває на сприйняття нею її оточеЕня.

В конкрегній ситуапії 11сврівноважснісп, внутрішньої ПСі!ХО
лоrічної

структури

особистості

може

виражатися

в

підвищ.:нііі

дратів;ппюсті. негативній реакції на людей, слова. прсдметн, яви:аа

і т. д. Роз:1ад у ПСИХОЛСІrі•шій стrуктурі особистості приводить їі у

такий критичний стан, для якоJ·о достатньо іноді незначної ;:J.ЇЇ, щоб
виник конф.1ікт. Тому важливо свосчасно вжити заходів для за1ю
б1гання або нсйтралізаuії конфліктного стану. Конф.1ікт можна іі
необхідно запобігати на цій ста.г~і'і, тобто стадії передконфліктної
ситуації,

64
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Головне, виявити причину і ліквідувати її. Адже попередити хво
робу легше, ніж лікувати її.
Аналіз окремих конфліктних явищ дозволяє припустити, що ди

наміка розвитку й протікання конфліктного явища характеризується
наступними величинами:

•

межею, тобто тим ступенем напруги, який створює схильність
до конфлікту;

•

часом виникнення й ескалації конфлікту, від моменту виник
нення конфліктної ситуації 1 терміном знаходження особистості

у конфлікті.
Динаміка розвитку конфліктів умовно може бути представлена
графічно (рис.

2.3 ).

N

А

в

с

D

Е

Рисунок2.З

Динаміка розвитку конфлікту
де

величина емоційної напруги;

N-

час спілкування конфліктуючих;

t -

А, Е

-

оптимальний рівень емоційної напруги взаємодіючих осіб,

що дозволяє їм ефективно співробітничати;

В

-

передконфліктна ситуація, коли зростає емоційна напруже

ність у спілкуванні, її сприйняття та напруга;

С

-

конфлікт, найвищий рівень емоційної напруги у взаємосто

сунках сторін;

D-

вирішення конфлікту, спад напруги у взаємостосунках.
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Усвідомления об'єктивної конфліктної с11туа1(іі: Коли су

перечності стають усвідомленими, і протилежна сторона відповідас
реальним діям (поведінкою), конфлікт стає реальністю, бо тільк11
сприйняття ситуації як конфліктної породжує відповідну поведінку
(із цього також витікає, що суперечність може бути не тільки об'єк
тивною, тобто реально існуючою, але і суб'єктивною, уявною, або

тільки сприйнятою такою). Для того, щоб конфлікт був усвідомп~
ний, необхідний інцидент, тобто ситуація, при якій одна зі сторін
починає діяти, обмежуючи інтереси іншої сторони.

Існують наступні варіанти співвіднесеності між суб'єктивни:ш1
й об'єктивними сторонами конфліктної ситуації:

•

конфлікт, що адекватно розуміється учасниками. Це об'єктивна
конфліктна ситуація, і сторони правильно її розуміють;

•

конфлікт сприймається відносно неадекватно, і не розумістьс}!
учасниками. В цьому випадку має місце об'єктивна конфліктна
ситуація, а сторони сприймають конфлікт відносно адекватно,
але з тими або іншими відхиленнями від реального стану речеі1:

•

конфлікт, шо в цілому не розуміється. Об'єктивна конфліктна
ситуація існує, але вона не сприймається як така потенційними

учасниками конфлікту;

•

помилковий конфл~кт. Об'єктивна конфліктна ситуація відсут
ня, але сторони сприймають свої стосунки як конфліктні.
Після того як конфлікт усвідомлюється, сторони переходять ло

конфліктної поведінки, яка спрямована на блокування досягнень
протилежної сторони, її прагнень, цілей, намірів.
Важливо те, що сторони самі повинні усвідомлювати свою по

ведінку як конфліктну. Може бути і так, шо дії одного суб'єкта по
відношенню до іншого стають засобом для зняття внутрішньої на
пруги. В цьому випадку внутрішньоособистісний конфлікт перехо
дить у міжособистісний.

3)

І11ц11де11т, мотив коифлікту. ()f\с·1авини, які сприяють ство

ренню конфлікту, можуть бути різні. По1uтовхом для вступу особистості
в конфлікт буває, як правило, внутрішнє або зовнішнє спонукання,
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викликане особистою реакцію на основі відношення, що вже склалося,

особистості до оточуючого її середовища. Такими можуть бути: зневаж
ливий жест, міміка, грубе, різке слово, образливий тон, фізична або мо
ральна образа, недоброзичливий погляд, приниження гідності особи,
упереджене відношення до особи, необ'єктивна оцінка результату діяль
ності особистості або групи, байдужість, формалізм, бюрократизм і т. д.
При цьому необхідно відзначити, що слово і інтонація, з якою
воно вимовлено, є найактивнішим подразником, що штовхає люди

ну на конфліктне протиборство. Саме слово має стимулюючу функ
цію за наявністю певного відношення до партнера. Негативна реак
ція на слова є свідоцтвом напруженості відносин між людьми. Вона
може виразитися в міміці, жестах, «недоброму погляді», настороже

ності, підкреслено неуважній або нетактовній поведінці, байдужості,
нешанобливому відношенні і т. п.

4)

Розростаиия та ескалація ко11флікту супроводжується, як

правило, зіткненням протидіючих сторін у формі демонстративної
поведінки, висловів, а іноді і фізичних дій. Це зіткнення носить гос
трий емоційний характер і відрізняється високим ступенем внут

рішньої напруженості конфліктуючих.
Необ'єктивне або неповне вирішення виниклого конфлікту ви
кликає повторний конфлікт. При цьому слід ураховувати, що часом,

навіть якщо конфлікт, розв'язаний об'єктивно, буває достатньо ли
ше зневажливої пози, жесту, погляду, виразу для виникнення нового

конфлікту. Це пояснюється тим, що раніше негативні установки у

відносинах конфліктуючих осіб, що сформувалися, продовжують ще
діяти якийсь час і людина може мимовільно випробовувати упе
редження до свого супротивника мимовільно зберігати про нього
упереджену думку і навіть діяти в збиток йому.

Негативний вплив на колектив чинять як сильні, так і слабі, але
повторювані конфлікти, які є слідством меншої уваги до них. Необ

хідно прагнути того, щоб не допускати повторних конфліктів з одно
го і того ж питання, оскільки конфліктні відносини мають тенденцію
закріплюватися в стереотипах поведінки.
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Дану обставину необхідно враховуваm при управлінні колекrивами.
При цьому, щоб уникнути безконтрольних дій важливо пам'ятати, що ко

жна особистість, що потрапила в конфлікrnу ситуащю, має різний поrі1
драrівливосrі, вище за який вона може стати тимчасово некерованою.

Конфлікт найчастіше проходить у наступній послідовності:

•

поступове посилення позицій учасників конфлікту за рахуноJ\
введення все більш активних сил, а також за рахунок накош1чення досвіду протистояння;

•

збільшення кількості проблемних ситуацій і поглиблення псr
винної проблемної ситуації;

•

підвищення конфліктної активності учасників, зміна характеру конф
ліюу у бік його посилювання, залучення в конфлікт нових осіб;

•

наростання емоційної напруженості, супроводжуючої конфлікт
ні взаємодії, яке може надати як мобілізуючий, так і дезоргані
зуючий вплив на поведінку учасників конфлікту;

•

зміна відношення до проблемної ситуації і конфлікту в цілому.
Під час переходу конфлікту з потенційного в актуальний, він може

розвиватися як прямий, опосередкований, конструктивний, стабілізацій

ний або непрямий, безпосередній, неконструктивний, де1.1абілізацій11ий.
Ко11структив1111м вважається конфлікт, при якому опоненти не
виходять за межі ділових аргументів, відносин і не торкаються осо
бистісних сторін протилежної сторони.
Неконструктив11и.111

(«Комунальним»)

вважається

конфлікт.

коли один з опонентів вдається до етично засуджених методів бо

ротьби, прагне подавити партнера, дискредитуючи і принижуючи
його в очах оточуючих. Звичайно, це викликає опір іншої сторони.
діалог супроводжується

взаємними

образами,

рішення

проб_1е:vrн

стає неможливим, руйнуються міжособистісні взаємовідносини.
Конфлікт може розвиватися як у конструктивному, так і в де

структивному напрямі. Відхилення у бік ескалапії або уникнення
звичайно, свідчить про наявність дестр~'J(т;:вних процесів. Своєчас
не виявлення даних процесів має ва:Іhливе значення для успішного

вирішення конфлікту.
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Симптомами, що вказують на появу уникання, є:

•
•
•
•
•

зниження включення групи в рішення проблеми;
занадто швидке ухвалення р1шень;

відмова учасників від аналізу суперечливих аспектів проблеми;
«випадюшя» учасників взаємодії;

знаходження в uентрі уваги безпечних аспектів у цілому більш
«вибухової» теми;

•
•
•

незначний обмін інформацією;

.

.

замовчування рашше активних учасниюв;

не пропонуються плани для реалізації вибраного рішення.
Уникання є результатом втомлення учасників конфлікту, їх не

бажання продовжувати обговорення проблеми, що може викликати
різноманітні психологічні наслідки, наприклад, може сприяти ухва

ленню неефективних і недосконалих рішень.
Іншим деструктивним явищем стас входження конфлікту у фа
зу ескалаuії. Фаза ескалації наступає у тому випадку, коли фіксу
ються фрустровані базові потреби учасників конфлікту, такі, напри
клад, як потреба в безпеці або в ідентичності.

Симптомами ескалації конфліктів є:

•

більш тривале обговорення проблеми, ніж передбачалося;

•

повторення одних і тих же аргументів у підтримку своєї позиції;

•
•
•
•

надмірне підкреслення наслідків недосягнення згоди;
використовування загроз для захисту своєї позиції;

зростання напруги і ворожості в групі;

відсутність ефективних рішень, хоча група здається активно
працюючою;

•

•

використовування аргументів протн особи;
створення коаліцій.

Процеси ескалації створюють труднощі для знаходження взає
моприйнятних рішень, сприяють затягуванню конфлікту і вимага
ють зусиль з його вирішення.

Виникнення і продовження конфлікту, зростання його інтен
сивності супроводжуються змінами у психології його учасників, які

Перешкоджають досягненню згоди. З'являється прагнення покарати,
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завдати збитку іншому учаснику, і причиною цього є переживанщ

гніву й інших негативних емоцій по відношенню до іншої сторони.
У яв.1ення вро іншого учасника й '3ідношення до нього приймаюн.

негативний характер, протилежна сторона конфлікту починається оні

нюватися як збиткова в мора.1ьному відношенні. Відбувається інд~ші
дуалізація учасника, він розглядається як представник групи, а не як ін

дивідуальність. Нерідко виникає деіндивідуалізація, що виправдовус
агресивні поведінкові вияви. Виявляється такий феномен як делигітн
мізація в описі протилежної сторони в негативних соціальних кате1·орі

ях, виключення її зі сфери конвенніональних норм і правил.
Сформувавшись, негативні уявлення й установки мають тен

денцію до самовідтворення, самопідтримки. Як механізм даного
процесу виступає селективне сприйняття

-

після формування нега

тивних уявлень про іншого учасника інформація, що знов постуrшс

нерідко спотворюється нід впливом цих уявлень.
Виникає можливість нророцтва, що здійснюється,

-

очікування не

гативної поведінки від іншого учасника, що викликає ворожі дії по ві:r
ношенню до нього. Розрив спілкування створює підстави дпя збережен
ня негативних установок, оскі;1ьки обмежується отримання позитивної

інформації про опонента. При вирішенні конфліктів, особливо гострих і
запеклих, необхідно перш за все виявити й нейтралізувати вплив цих :-.1с

ханізмів і лише після цього обговорювати власне причини конфлікту.

ОптимаJrьним для зниження конфронтації є домінування серед
його учасників орієнтації на взаємолію, кооперацію, внаслідок чого
вірогідність конструктивного рішення підвищується. Про наявнісп,
такої установки свідчить ефективна комунікація між членами. Вису
ваються більше ідей, кожний учасник уважний і сприйнятливий ;10

ідей іншого. Менше труднощів у спілкуванні й взаєморозумінні. Н<1-

голошуються дружелюбність. взасІ\юдопомога, зниження ворожості у
стосунках. Учасники випробовують більше задоволення групою і її
рішеннями, схильні підвищувати сююповагу інших, навчати їх. Ви
никає координанія зусиль і орієнтація на виконання загальної справ~!.

порядок при обговоренні. Учасники переживають відчуття спільності
думок і цінностей, усвідомлюється цінність критичних зауважень.
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Істотно, щоб конфлікт розглядався як загальна проблема, яка
може бути вирішена тільки сумісними зусиллями. Це полегшує ви
знання законності інтересів усіх учасників і сприяє використанню
проблемно

- вирішальної стратегії обома сторонами.
5) В11ріше1111я коифлікту є заключним етапом динаміки конф

лікту, тому що суб'єктивне завершення не усуває причину конфлікту,
найчастіше підсилює розбіжності, суперечності, розмежовує групу.
Останній етап розвитку конфлікту :у~ожливий як за рахунок змі

ни об'єктивної конфліктної ситуації, так і за рахунок перетворення
її образів, які є в учасників конфлікту.
Виріи1е1111я ко11флікту мо:же бути пов1111.м або частковим:

•

повне вирішення на об'єктивному рівні за рахунок перетворен
ня об'єктивної конфліктної ситуації.

Наприклад, просторове

або соціальне розведення сторін, надання ним дефіцитних ре
сурсів, відсутність яких привела до конфлікту;

•

часткове вирішення на об'єктивному рівні за рахунок зміни
об'єктивної конфліктної ситуації у зв'язку з втратою зацікавле
ності у конфліктних діях;

•

повне вирішення на суб'єктивному рівні за рахунок кардиналь
ної зміни образу конфліктної ситуації;

•

часткове вирішення на суб'єктивному рівні за рахунок обмеже
ної, але достатньої (для ти:у~часового припинення суперечності)

зміни образу конфліктньої ситуації.

Нерідко для повного вирішення конфліктів необхідна участь трс1Ьої сторони з метою пошуку рішення, яке задовольнить обидві сторони.
Третя сторона (арбітри, посередники або медіатори, помічники)

-

індивід або група, зовнішня 110 відношенню до конфлікту, спеціаль
но підбираються і запрошуються для на;rапня професійної допомоги
У досягненні зголи й вирішенні конфлікту.

ПQтаннядосамоконтролю:
1.

Надайте визначення ионфліитної ситуації. Чим відрізняється ион
фліитна ситуація від будь-яиої іншої?
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2.

Надайте своє розуміння всіх основних елементів конфлікту.

З.

Як взаємопов'язані виділені різними авторами стратегії поведінки
у конфлікті? Визначте стратег:ю поведінки, яка Вам імпонує і ви
значте, чим саме.

4.

Назвіть основні фази конфлікту і проаналізуйте, чим відрізняють

ся вони одна від одної з погляду розвитку конфлікту?

5.

Надайте опис розвитку конфлікту від його виникнення і до вирішен

ня. Чи завжди конфлікт розвивається за виділенми орієнтирами? На
ведіть приклад розвитку конфлікту, описавши всі основні орієнтири.

6.

Наведіть nри1<Лади різних підстав класифікації конфліктів. Назвіть

7.

Опишіть який-небудь приклад конфлікту з позначенням всіх його ос

основні типи класифікацій конфліктів.
новних елементів і фаз. Визначте, на якій фазі розвитку знаходиться
описаний Вами конфлікт, а також визначте тип данаго конфлікту і всі

варіанти його типологізації на різних підставах (наприклад, міжосо
бистісний, управлінський, гострий, неконструктивний і т. д.).

Практичні завдання:
І.

Тестування типової поведінки в конфліктах.

2.

Оцінювання видів поведінки у конфліктах.

З.

Визначення основних складових обраного студентами конфлікту.

Теми семінарських занять:
І.

Опис значущого конфлікту з визначенням та обговоренням ос
новних складових формули конфлікту, визначення усіх можли
вих видів конфлікту.

2.

Визначення динаміки розвитку конфлікту на прикладі значущого
конфлікту з переліком типу і видів конфлікту за різними засадами

класифікації.
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Частина

11

Психологічні
причини конфліктів
та особистість
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ПСИХОЛОГІЧНІ
ПРИЧИНИ

КОНФЛІКТІВ

Можливість прислухатись до себе

-

це передумова можливості почути інших.
Е. Фром

Вияв причин конфліктів, які можна розглядати як рушійні си,;f1
виникнення конфліктів, займають ключове місце у пошуку шляхів по

передження й конструктивного вирішення конфліктів. Без знання ру·
шійних сил розвитку конфліктів та їх психологічного контексту склад·

но реrулюватv. й вирішувати конфлікти. Особливу роль грає саме снс
темний розгляд об'єктивних і суб'єктивних причин конфліктів, сере,1
яких значне місце займає психологічний контекст комплексу причнн.

вияв провідних, і розгляд власне психологічних причин, серед якнх

суттєве місце належить власне особистісним.

3.1.

Протиріччя як джерело конфліктів

Пізнання причини конфлікту с псрнивним і головним крокО\1
до його конструктивного вирішення. Універсальною причиною в11-

никнення будь-якого конфлікту є т1явнісн значущого протиріччя.
яке

може

усвідомлюватися

або

11с

) сні110:--и11оватися,

але

зіІвж;О!

сприймається як реальні! і беззю1ерсчна _,,11·;.103а_ Кожен конфлікт ~1ас

загострене, нерідко до межі загострене 11ротиріччя, яке психоло1·ічно
виступає як джерело конфлікту.
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У конфліктологічних та психологічних дослідженнях описано

багато різноманітних протиріч, котрі в тій чи іншій мірі відобража
ють сферу конфліктів, їх вид, джерела виникнення та ескалації конф

ліктів. Таким чином, джерела ко11фліктів

-

це протиріччя, а вони

виникають там, де є зіткнення і неузгодження: у знаннях, уміннях,

здібностях, особистісних якостях; у функціях управління; в психічних
станах; у технологічних, економічних і інших процесах; у цілях, засо
бах, методах діяльності; у мотивах, потребах, ціннісних орієнтаціях

особистості; у поглядах, переконаннях; у розумінні та інтерпретації
інформації; в очікуваннях і позиціях; в оцінках і самоопінці.
Джерела конфліктів тісно пов'язані з передумовами виникнен
ня конфліктів, із зовнішніми і внутрішніми або власне психологіч
ними умовами їх розвитку.

Будь-який колектив складається з людей, які в значній мірі від

різняються один від одного віком, освітою, стажем роботи, профе
сійним і життєвим досвідом, цілями і задачами, які люди перед
собою ставлять, а також засобами досягнення цілей, функціями і
обов'язками, ролями і

статусами, різноманітними особистісними

властивостями, цінностями, установками, поглядами та ін. В резуль

таті усіх цих відмінностей в колективах виникає можливість виник
нення конфліктних ситуацій і конфліктів.

Конфлікти є однією з умов розвитку самого суб'єкта, соціальних
систем, відношень і стосунків. Проте, визнавши наявність конфліктів
як умови розвитку соціуму, необхідно враховувати, що виникнення

конфліктів не є обов'язковим і неминучим. Процес роЗвитку соціуму
зумовлює наявність так званих потенційних конфліктів, але управління

змінами з метою оптимізації взаємостосунків між суб'єктами знімає
можливість переходу потенційного конфлікту у відкриту його форму.

Розуміння змісту конфлікту і причин його виникнення пов'яза
но з рівнем його протікання, що безпосередньо залежить від того, як
саме виявляється дезінтеграція особистості. Вона має прояв у загос

~енні існуючих раніше або у виникненні нових суперечностей між
р1зними сторонами, властивостями, відносинами і діями особистості.
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Дезінтеграція особистості виявляється у порушенні структури особис
тості, змінюється зв'язок і співвідношення мотивів і відносин особистості.
Конфлікт виникає тільки за певних умов, зов11і11mіх та/або в11у
трі11111іх:

І. Зовнішні умови виникнення конфлікту в основному зводяться
до того, що задоволення яких-небудь глибоких і активних мотивів і
стосунків особистості стає зовсім неможливим або ставиться під за

грозу. Зовнішні умови конфлікту в житті людини в суспільстві вини
кають з неминучою необхідністю, по-перше, через боротьбу з приро
дою, коли виникають неминучі труднощі й перешкоди у задоволенні
мотивів і взаємовідносин особистості. По-друге, задоволення о;щих
мотивів з неминучістю породжує виникнення нових ще незадоволе

них мотивів. Цей безперервний розвиток незадоволених мотивів

-

необхідна умова розвитку особистості й сус11ільства в цілому.
Однією з найважливіших зовнішніх умов виникнення конфлік
тів є те, що суспільне життя з необхідністю вимагає придавленrrя
або обмеження різних мотивів, іноді надто глибоких і активних, на
приклад, прагнення до збереження життя. Тому, хоча зміст і хараr::
тер зовнішніх умов конфлікту відрізняється в залежності від істо

ричних і біографічних умов, їх виникнення є неминучим. Проте усі
перераховані зовнішні умови, які перешкоджають задоволенню мо

тивів і відносин особистості, є недостатніми для виникнення конф
лікту. Навіть смертельна небезпека не завжди може бути джерелоч
конфлікту. Також голод, хвороба, інвалідність далеко не завжди
призводять до конфліктів які виникають тільки у випадках, ко.:ІН
означені зовнішні умови породжують певні внутрішні умови.

2.

Внутрішні умови або передумови займають основне місuе У

виникненні конфліктів. Серед них перш за все відзначаються особи
стісні передумови виникнення і розвитку конфліктів (конфліктність
як відносна стійка особистісна властивість, деструктивні внутрішНІ

або внутрішньоособистісні конфлікти. акцентуації характеру, ригі;1ність мислення і поведінки, негативні с1 ~реотипи поведінки, шо

склалися та ін.). Джерела копфліктіь обумовлюють передумови і
причини виникнення конфліктних ситуацій та ескалації конфліктів.

76

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Р-о_з_д_и1_з~~ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

~

Причини конфліктів

Суб'єктиані причини

Об'єктивні причини

Конструктивні

Деструктивні

конфлікти

конфлікти

Ділова

Особистісно

сфера

емоційна сфера

Сфера вирішення конфліктів

Рисунок

3.1

Причини конфліктів

Саме в цьому контексті і виділяють об'єкпшвні і суб'єктивні
пр11ч11н11 конфліктів.

Об'єктивні причини приводять перш за все до конструктивних
конфліктів, що виникають в діловій сфері, а суб'єктивні причини

найчастіше обумовлюють деструктивні конфлікти, які в більшій мірі
притаманні особистісно-емоційній сфері (рис.

3.1 ).

В якості типового прикладу можна навести пр11чтт, що приз
водять до конструктивних конфліктів у діловій та виробничій сфері:

•
•

незадоволеність оплатою праці;

несприятливі умови праці (наприклад, відсутність вентиляції,
загазованість, вібрація, шум, протяги, дискомфортна темпера

•
•
•

•

тура на робочому місці та ін.);

недоліки в організації праці;

невідповідність прав і обов'язків;
неритмічність роботи (простої, вимушені відпустки, штурмівщина);
незручний графік роботи;
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•

упущення в технології (особливо такі, від яких страждає платни
працівника, причому не з його провини);

•

незабезпеченість виконання завдань ресурсами (зокрема, про
блеми у забезпеченні сировиною, матеріалами тощо);

•

відсутність чіткості у розподілі обов'язків, зокрема, неефективні, неясні, розмиті або застарілі посадові інструкції та ін.;

•
•
•

низький рівень трудової та виконавчої дисципліни;
конфліктогенні організаційні структури;
суперечливі

або

неоднозначні

взаємовідносини,

наприкла;т,

зіткнення цілей технологічних і економічних служб.
Позитивне вирішення конфлікту

-

це, перш за все, усунення

джерел і причин конфлікту. У випадку, якщо пі причини об'єктивні,
пов'язані з недосконалістю виробництва і управління, то усунсншr

цих причин означає вдосконалення виробництва і управління.
До суб'єктивних або власне психологічних причин конфліктів,
наприклад, у діловій і виробничій сфері можна віднести: непрофе
сійні та неадекватні дії керівника (порушення службової етики або
трудового законодавства, несправедлива оцінка керівником підлег

лих і результатів їх праці; неадекватні й некоректні дії підлеглих;

деструктивні й неадекватні дії керівника і підлеглих. Суб'єктивні
причини найчастіше породжують деструктивні й так звані «кому
нальні» конфлікти.

3.2.

Психологічна несумісність

як причина виникнення конфліктів
Психологічна несумісність є однією з основних причин міжосо
бистісних та міжгрупових конфліктів. Саме від психологічної несу

місності виникає багато різних конфліктів, але насамперед тих. які
пов'язані з сумісною діяльністю, діловим спілкуванням та ін.
Однак треба відзначити, що влучного та узгодженого визначен

ня поняття психологічної сумісності І несумісності поки що не існує.
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однак все ж таки психологічна несумісність зумовлює гостре проти

річчя, що виникає між суб'єктами сумісної діяльності та взаємодії.
Гостре протиріччя може проявлятися по-різному: від несхожості
життєвих принципів до особливостей характера.

Конфлікти, які визиваються психологічною несумісністю, на
думку Є. М. Богданова та В. Г. Зазикіна, є надзвичайно складним
явищем, їх вирішення на об'єктивній та конструктивній основі по
в'язано зі значними труднощами. Головні труднощі містяться у ви
значенні предмета конфлікта, його змісту і самого виду психологіч
ної несумісності.
В дослідженнях психологічної несумісності, що проведені у
психології прані та інженерній психології Є. Богдановим, Б. Душ
ковим, Ф. Горбовим, В. Зазикіним, В. Лебедєвим, С. Новіковим та
ін. визначена конфліктогенна спрямованість психологічної несуміс

ності. Конфлікти, шо породжуються психологічною несумісністю,
як правило, тримаються на предметі конфлікту. Такі конфлікти су
проводжуються сильними негативними емоціями, опоненти бачать
один в одному ворогів, навіть постконфліктна ситуація відрізняється

напруженістю і нестійкістю.
Конфлікти, що визиваються психологічною несумісністю, мо
жуть приймати різну форму, що ускладнює їх форму. Такі конфлік

ти не бувають діловими.

Визначимо основні види психологічиої 11есу.міс11ості і особли
вості ії траисформаціїу ко11флікт11:

І.

Конфлікти, що визиваються психологічною несумісністю, обу
мовлюються особливостями

спрямованості особистості. Такі

конфлікти набули останнім часом широкого поширення. Вирі
шити їх складно. Вони, як правило, виникають між особистос

тями різного ціннісного і культурного рівня. Особливо відзна
чаються і конфлікти, що пов'язані з підструктурою особистості.

2.

Конфлікти, що визиваються сукупністю протиріч, що пов'я
зані з характерологічною несумісністю. У психологічних до

слідженнях відзначається, що конфлікти виникають внаслідок
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негативних, негнучких, тяжких характерів людей, що включені

у сумісну діяльність. На думку В. Г. Зазикіна, більшість з осо
бистостей, які можна віднести до «тяжкого» характера, нале

жать, у першу чергу, до сильних і некерованих психологічних
акцентуацій особистості.
З.

Конфлікти, що визиваються протиріччями, які пов'язані з несу

місністю рольових функцій. Так, наприклад, коли декілька осіб

.

.

претендують на роль шдера, м1ж ними

починається конкурен-

ція, а це найчастіше призводить до конфліктів.

4.

Конфлікти, що визиваються психологічною професійною дефор
мацією особистості. Як відомо. що бідь-яка професійна діяль
ність зумовлює

рішення

однотипових

професійних

завдань.

Відповідно, це має прояв і наслідки в системі мислення, моти
вації діяльності, відносинах суб'єктив праці. Формуються так
звані професійні типи особистості з специфічним професійним

сприйняттям, мисленням, цінностями та відношеннями. З одно
го боку, за деяких умов це сприяє зростанню ефективності діяль
ності, а з іншого

-

таке довге за часом рішення однотипових

завдань формує однобоке сприйняття реальності, сприйняття
тільки крізь призму професійних інтересів. Тобто особистість
як би деформується професією. Деякі професійно-важливі якос
ті набувають рис психологічних акцентуацій. За умов їх рефлек
сії, свідомого контролю, рівня інтелекту і позитивної спрямова

ності особистості, вони можуть виконувати позитивні функції.
Коли їх контроль послаблений, а розвиток і прояви інтенсивні,
вони деформують особистість, знижують ефективність її про

фесійної діяльності, знижують її розвиток та особистісне зрос
тання. особливе місце в цьому відношенні займає низький рі
вень рефлексії, низька самокритичність та неконструктивність і
ригідність мислення.

5.

Конфлікти, що визиваються довготривалим домінуванням у су

б'єкта праці негативних функціональних станів. Визначено, що
існування так званих нормальних умов праці є скоріше ілюзією,
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ніж нормою. Діяльність в особливих та екстремальних умовах

здійснюється на тлі негативних функціональних станів суб'єк
тів праці, шо не тільки призводить до виснаження ресурсів осо
бистості, але змінює сприйняття реальності, провокує виник

нення сильних негативних емоцій. Найбільш складними з них є
різноманітні стреси і психічне насичення. Під впливом стресів

істотно страждають психологічні механізми оцінок.
б.

Конфлікти, які викликані психологічною несумісністю в зв'яз
ку з негативними функціональними станами, найчастіше вини

кають в творчих колективах, де мають місце значні психоенер
гегичні виграти у процесі роботи, де переважають переважно

негативні психічні стани. Тому при виіршенні конфліктів необ
хідно обов'язково аналізувати умови діяльності, переважаючі
функціональні стани у працівників.
Психологічна несумісність може бути викликана і багатьма ін

шими причинами, але вони більшою мірою залежать від специфіки і
виду конфлікту.

З.З. Особистісні причини конфліктів
Найбільш значне місце у виникненні га ескалації конфліктів за
ймають особистісні аспекти га суто психологічні протиріччя виник

нення конфліктів. Вирішальний вплив на поведінку особистості у
конфліктах надає сама особистість

-

її погреби, установки, звички,

образ мислення, її досвід розв'язання проблем і моделі поведінки.
Все це виявляється істотним чинником, що дозволяє попередити
розвиток конфліктів, перехід їх в ексгрема,1ьні і украй емоційні фор
ми, а також знизити вірогідність розвитку міжособистісних і між
групових конфліктів.

У конфліктологічних га психологічних дослідженнях виділя
ються три групи психологічних протиріч, що пов'язані безпосеред

ньо з особистістю, а саме:
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•

перша група психологічних протиріч пов'язана з дією неусві
домлених суб'єктивних чинників:

мотивів, устрімлінь, праг

нень, природних інстинктів та ін. Походять (за результатами

психоаналітичних досліджень) ці неусвідомлені та значні за си
лою мотиви найчастіше з 11сихічних травм дитинства, що суттє

во впливають на потребу у лідерстві і самозтвердженні. Означе
ні неусвідомлені чинники більшою мірою визначають систему
внутрішніх умов особистості. В результаті і виникають значні
внутрішньособистісні і психологічні конфлікти, які призводять
до того, що особистість стає дезадаптованою, дезінтегрованою
та конфліктною:

•

друга група психологічних 11ротиріч пов'язана з дією індивіду
ально-типологічних і характерологічних чинників. Прикладом

таких

протирічь

є

психологічна

несумісність,

несумісність

стильових характеристик діяльності, особливості реагування на

нестандартні і екстремальні ситуації та ін.:

•

третя група психологічних протиріч пов'язана з особливостями
спрямованості особистості та її досвіду. Звичайно вони мають
прояв як різноманітні неспів11адання (зіткнення) міс очікуваним з
реальністю (або реальними можливостями). Прикладом можуть
виступати протиріччя, що визиваються неадекватними можливо

стями особистості та професійними стандартами, між функціо
нальними можливостями особистості та вимогами ситуації тощо.
Найчастіше означені групи протирічь поєднуються у комплекс

психологічних протирічь або у конфліктуючі психологічні реальнос
ті, що і сприяють виникненню і ескалації конфліктів.
Виділяється поняття «конфліктна особистість», що припускає

11ідвищену готовність особистості до конфліктів і їх продукування, а
також поняття «конфліктність особистості», що характеризує рису
вдачі або їх комплекс як інтеграційну особистісну властивість, віл

мінну частотою ескалації і втягнення людей у конфлікти.
Ко11флікт11ість особ11стості визначається комплексною дією
ряду ЧИННИКІВ:
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•

психологічних (особливості темпераменту, ршня агресивності,

психологічної стійкості і саморегуляції, актуального емоційно
го стану, соціально-психологічних установок і 11інностей, від
ношення до опонента, компетентності в спілкуванні тощо);

•

соціальних (особливості умов життя і діяльності, середовища і
соціального оточення, загального рівня культури та ін.).

Конфліктність особистості, таким чином, інтеграційний ком
плексний показник і характеристика особистості, тісно пов' язана з
суто психологічними, і, перш за все, особистісними передумовами.
Особистісні передумови виникнення і розвитку конфліктів можуть
мати ситуативну або характерологічну основу. До ситуативних пе
редумов виникнення конфліктів належать:

•
•
•
•
•
•
•
•

незадоволеність актуальної потреби;
відчуття невизначеності, невпевненості;
дезорієнтація;
підвищена вто:-.с1юваність;
нестійкість настрою;

підвищена збудливість;
недостатня або спотворена інформованість;
стани прищеплюваності та залежності.
Людина може бути схильною до конфлікту, якщо вона знехту

вана або не є визнаною «своєю» серед колег, якщо її інтереси і запи
ти не задовольняються, а домагання на провідну роль зустрічають
відсіч інших співробітників.
Причинами несприятливого психічного стану особи, стимулю

ючого конфліктність також буває несправедливість по відношенню
до людини, навіть якщо вона ненавмисна, незадоволеність роботою.
Від людини залежить: чи проявиться вона в конфліктних ситуаціях,
чи надає значення вчинкам, справам і відношенню до неї товаришів

по роботі, чи зачіпає її за живе їх манера обігу, намір підпорядкову
вати собі, схилити на небажані вчинки.

До характерологічних передумов конфлікту належать стійкі
якості і риси характеру, які призводять до зіткнення з оточуючими,
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викликають негативні відносини до людини, відчуття антипатії, про
тидії, які формуються середовищем, та є слідством психологічно не
адекватного, одностороннього виховання (наприклад, в умовах емо

ційного відтогнення дитини в сім'ї, гіпер- або гипопротекції як сти

лю порушеного сімейного виховання):

•
•
•
•
•

нетерпим1сть до недошюв шших;
знижена самокритичюсть;

імпульсивність;
нестримаюсть у почуттях;

негативні забобони або стереотипні упередження по відношенню до деяких людей;

•
•
•
•
•
•
•

схильність до агресивної поведінки;
схильність підпорядковувати собі інших;
не виховаю сть;

відсутність внутрішньої духовної культури;
неувага до людей;

користолюбство;
егоцентризм та егоїзм.

Реакція на труднощі, невдачі залежить від властивостей особистос1і:
одні люди критично оцінюють свою поведінку, звинувачують себе
(не є «організований», не «Зумів стриматися», не «Зумів досягти сво
го»). Інші

-

шукають виправдання своїм невдачам в об'єктивних,

не залежних від людей обставинах або змінюють погляд на ситуа
цію, визнаючи її незначною («буває і гірше», не «Це головне»); треті
схилью звинувачувати в тому, що трапилося,

-

перш за все, оточую

чих їх людей, починають конфліктувати з ними (не є «організова
ний», не «уміють стримати обіцянки», «Гrогано працюють», «Заважа
ють» і т. д.).

Вияв схильності людини до того або іншого, зокрема до конф
ліктного типу 11оведінки

-

задача надзвичайно складна. Проте, оче

видно, що одним з істотних чинників є суб'єктивна значущість супе
речності. що лежить в основі конфліктної ситуації. На особливості
відношення людини до різних проблем своєї діяльності відомий від-
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биток накладає зміну її рольового положення в колективі (напри
клад, призначення або обрання на нову посаду).

Зміна соціального статусу особистості у колективі вимагає пе
ребудови її суб'єктивних відношень. Якщо нього не відбувається, то
можуть виникати труднощі в оволодінні новою соціальною функці

єю, конфлікти з оточуючими людьми або «внутрішній» розлад.
В суб'єктивних ставленнях особистості відображаються суспіпь
ні відносини в їх динаміці. Без особистісних стосунків немає і не мо
же бути стосунків суспільних, оскільки це

стосунки між людьми,

-

які їй не байдужі і небезпристрасні. Суб'єктивні ставлення осіб, зви
чайно, не визначають процес розвитку суспільних відносин, але є
його необхідними елементами. За певних умов вони можуть вельми
істотно впливати на процес прискорення або п1J1ьмування конфлікту,
або зміни його змісту.
Кожна людина має свій унікальний життєвий досвід, а також
манеру, що склалася

.

1

.

.

.

.

укоршилася на основ~ цього досвщу, поведш-

ку. В якомусь значенні ми налаштовані на певні умови; іноді умови
можуть змінитися, настройка залишиться колишньою. Ми виробляє
мо свій певний погляд на речі, свою точку зору, з якою дивимося па
оточуюче життя. Тому часто можна скласти неправильну картину

нової ситуації, бачивши в основному те, що відповідає нашій тради
ційній налаштованості, тому пейзажу, на який звикли дивитися. По
ступаємо ми відповідно до складеної собі картині. Звідси і невідпо
відність нашої поведінки ситуаціям, непорозуміння, суперечки і кон
флікти. Попередня налаштованість тим самим і визначає нашу сприй

нятливість до конфліктів. Але це виявляється у кожної особистості
по-різному, як і обставини, визначальні схильність особи до конфліктів.
Легко вступають у конфлікти з оточенням, перш за все, люди з
характером, що не піддається змінам, негнучкі, ригідні, ті особисто
сті, які погано себе стримують, коли зустрічаються з поведінкою,
яка суперечить їх принципам і цінностям. Як правило, такі люди

інертні, поволі звикають до нового середовища, нетовариські, украй
егоцентричні, не приймають компроміси.
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Люди природньо відрізняються один від одного і в тому, як во
ни реагують на поведінку інших. Одні

-

«управляються зсереди

ню>, завжди відштовхуються тільки від своїх уявлень і не звертають
особливої уваги на відчуття і думки оточуючих, у разі конфлікту
рвуть контакти.

Інші

-

«у11равляються ззовні», завжди зважають на оточуючих,

уміють підібрати до них ключ, вникнути в психологію іншої люди

ни, уміють погоджувати свої інтереси з інтересами інших. Конфлік
ти легко виникають тоді, коли люди не знають, що можна чекати
один від одного. Співчутливе ж відношення виникає у тому випад
ку, коли розуміють, що інша людина і не мог,1а вчинити інакше, що
на її місці будь-хто ноступив би також.
Встановлено, що емпатійні люди уміють зважати на інших,
привітні, оптимістичні, сердечні. С"-Юl!ійні. І, навпаки, люди з ни
зькою емпатичністю
рку

3

-

жорстокі, егоїстичні, легко вступають в сва

оточуючими.

Ще однією причиною конфліктної поведінки може бути стійке
прагнення завоювати визнання і пошану оточуючих, зайняти більш

престижне і впливове положення в групі. Така людина вважає себе
досвідченою у всьому, не завжди зважає на оточуючих.

Сприяти виникненню конфлікту може також нездатність осо

бистості усвідомлювати численність і непередбачуваність соціаль
них ситуацій. В цьому випадку ;11одина не вміє зважувати можливі

варіанти поведінки. Їй не подобається збирати додаткові відомості,
аналізувати їх, натомість

-

вона швидко виносить своє рішення,

нерідко їй властивий максималіз!'.І.

Цікаво, що конфлікти в рівній мірі можуть бути обумовлені як
зайвим конформізмом, так і його протилежністю

-

негативізмом.

При надмірному конформізмі ми маємо справу з безпринципною по
ведінкою, схильною до впливу випадкових обставин, з поведінкою,
при якій власну думку, позицію, вчинки особистість прагне присто

сувати до думки і вчинків оточуючих. Конфор!'.Іісти легко піддають
ся впливу і навіюванню. І Іри негативізмі люди чинять безглуздий
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упертий опір, у молодому віці він виявляється в норовистості, спря
мованій проти дорослих.

Сприятливий rрунт для продукування конфліктів виникає і в
тому

випадку,

якщо

загальне

представлення

людини

про

те,

якою

вона повинна бути (її ідеальний образ), не співпадає з його реаль
ною самооціикою.
Мабуть, недостатня адаптивнісп, та проникливість у спілкуван

ні безпосередньо пов' язана з вкрай зниженою самооцінкою, для
компенсації якої підсвідомо і створюється ідеальний образ. Людина

намагається привести себе у відповідність з ним уявленням і свої не
доліки тлу\шчить як чесноти. Це нескладно зробити, тому що одні і
ті ж якості можна тлумачити 110-різному (агресивність, наприклад,
приймати за силу). Надалі така людина може відчайдушно вхопити
ся за власний ідеальний образ, стати негнучкою й неада11тивною у
спілкуванні, тому що у неї вже не залишається часу і енергії для са

мопізнання та вибору доцільного й ефективного стилю поведінки.
Прагнучи жити відповідно до нереального ідеалу, або пред'являючи

до оточуючих нереальні вимоги, що витікають з ідеального «Я», лю
дина потрапляє в скрутне становище.

У разі другого варіанту

завищена,

-

-

коли самооцінка із самого початку

знову виникають конфлікти, тому що, в першу чергу,

опір надаватимуть близькі ЛЮ.JИ, потім можуть з'явитися розбіжнос

ті з дійсними можливостями. Той, хто ігнорує розрив, між ідеальним
«Я» і своїми невдачами, часто капризує, ображається, поводиться
негідно, стає злим і підозрілим до всіх.
Об'єктивна і адекватна самооцінка

-

важлива умова не тільки

успішних і конструктивних людських взаємостосунків. але і забез
печення працездатності, душевного спокою особистості і сприятли
вої психологічної атмосфери.

І, нарешті, треба відзначити, що особливо сприятливий грунт
для конфліктів створює невпевненість в ухваленні рішень і здійс
ненні дій, але є випадки, коли людина чинить необдумано, ризико
вано або під впливом швидкоплинного настрою.

87

~

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель

~

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

Міміка

-

миттєва візитна картка стану людини. Ця щохвилин

ність може обернутися тривалою напруженістю у взаємостосунках.
Манера поведі11к11

досвіду.

Уміння

-

чинник не випадковий, це результат життєвого

допомогти

людині

вибрати

саму

відповідну

поведінку є дуже суттєвим для організації нормальних взаємостосу
нків в будь-якому колективі.

Люди мають неоднакову межу поведінкової активності, можуть
ставати на деякий час некерованими. Така людина може ініціювати
збудження інших і порушувати психологічну атмосферу колективу.

Ступінь активності індивіда залежить від нього самого. Виділяють
два крайніх психологічних пши:
тип агресивної поведінки, властивий людям з емоційною не

•

стійкістю, тривожністю, компенсуючи це демонстрацією рішу
чості, сміливості, несприйнятливості до загроз. Даний тип осо
бис гості не володіє умінням снриймати іншу точку зору, урахо
вувати нюанси у взаємостосунках. Для нього характерна швидка

агресивна реакція, безцеремонність, амбітність;
ти11

•

жертовної

поведінки,

що

характеризується

комнлексом

психологічних якостей, які більше провокують агресивні форми
.

поведшки

.

1

.

"1

вщношевня до не1.

Існують і проміжні типи особистості, які грають позитивну роль

у вирішенні конфліктних ситуацій. Зустрічаючи перешкоди, труднощі
в процесі взаємостосунків з представниками, урядовцями різних сус

пільних інститутів, індивід, що представляє явно виражений перший
або другий тип особистості, реагуватиме відповідним типом поведінки.
Розглядаючи конфліктність через призму «авторитарної особи»,
Т. Адорно описує її як результат над:чірно суворого сімейного вихо
вання, коли відчуття агресії, образи по відношенню до батьків жорс
токо пригнічувалося і, таким чино:-.1, сформувалося ставлення, що
ідеалізується, до батьків, відчуття ворожості до них перейшло на рі
вень несвідомого.

1

Журавлев В. И. Основь1 педагогической конфликтологии. -

1995. -
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Виділяються основні характеристики «авторитарної особистос
ті», тісно пов'язані з конфліктністю її поведінки:

•
•

.

.

.

.

дотримання різного роду умовностей і переслідування тих, хто
їх порушує;

•
•
•

.

вщсташсть, рипдюсть, стерсотипюсть мислення;

.

.

м1стична СХИЛЬНІСТЬ;

перебільшений інтерес до проблем влади, сили, насильства;
побоювання і страх перед поганим впливом, побоювання потра
пити шд владу ~<чужих»;

•

цинізм, упевненість в тому, що всі засоби хороші для досягнен-

ня негайно «високих і справедливих» цілей власної групи;

•
•

перебільшений конформ1зм у сфері сексуальних відносин;

е

прихильність до цінностей «середнього класу».

віра в морапьну чисто1у власної групи, клану і відмова іншим групам;
У загальних рисах «авторитарна особистість» є пригніченою,

«розірваною», яка несе в собі небезпеку, оскільки вона схильна до
впливів. Відсутність теплоти, любові з боку батьків в дитинстві,

жорсткі, формальні відносини в сім'ї є причинами формування «ав
торитарної особистості».
Характерною межею «авторитарної особистості» є амбівалент
ність, яка характеризується:

•
•
•
•
•

суворими, жорсткими, ригідними системами соціальних установок;

•

ригідністю в побудові міжособистісних відносин, тому близь

нетерпимістю до подвійності і суперечностей;
перевагою ясної і чіткої визначеності і алгоритмів;
тяжінням до соціаш,них рангів і статусів;
подвійністю у відношенні до влади, що співвідноситься з амбі
валентним ставленням до батьків;

кісгь в особистісних ставленнях 11редставляє складність і часто
неприйнятна.

Процес соціалізації особистості в ранньому віці і закладена в
його основу амбівалентність емоційних ставлень і

конфліктів в

сім'ї, згідно із З. Фрейдом і Т. Адорно, створюють модель поведінки
і ставлення особистості до інших.
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Авторитарність, що сформувалася, і, як наслідок, підвищена
конф;1іктність, визначає поведінку в міжособистісному с11ілкуванні,
з переважанням напруженості, ворожості, скутості у вияві відчуттін.
теплоти, підкоренням влади і силі, наявністю відчуття постійного
страху.

Зовні

авторитарна

особистість

з

110вагою

і

визнання\~

ставиться до влади, 11роте внутрішньо на несвідомому рівні, зберігщ
глибоку ворожість і агресивність по відношенню до неї. Шляхом за
міщення дана ворожість переноситься ва конкретні сопіальні шари,
етнічні меншини. політичні рухи, які виступають в образі «вороп1".
В процесі задоволення потреб індивід може зустріти значну про
тидію з боку інших індивідів, або соніальні обмеження. В подібІІІ!\
умовах він випробовує фрустраuію, ви1111кают1, фруструючі конфліктн.
Реакпія на фрустрацію в конфліктах виникає, коли шляху ло
мети заважає будь-яка перешкода, і може виникати:

•
•
•
•
•
•
•

наполегливість
підсилення

обхід

--

агресія

--

-

продовжувати свою лінію:

йти до цілі іншим шляхом;
досягати свого за допомогою насильства;

звинувачення
відхід

-

прагнути ще сильніше;

-

шукати 11омилку або винуватих;

піти від проблеми;

втеча- піти від всього. 1
Особистість, що знаходиться в сПІні фрустрації, випробовує пе

реживання, емоційна напруга, а її поведінка в конфлікті може при
йняти деструктивні форми, направлені на руйнування умов, перс

шкоджаюч11х досягненню її цілей, ре;шізапії її потреб. Негативний
стан фрустраr1ії впливає на активність особи, ефективність її дій

rrp11

рішенні складних життєвих пробле:-.1.
Емоційно стійка, задоволена особистість більшою мірою сх11JІІ,

на до пошуків конструктивних шляхів вирішення конфліктів, на ві:r
міну від особистості, що знахо;щться в емоційно нестійкому, фруст

руючому положенні. На гостроту псрежищ111ь, 11ов'язаних з конфлік-

1 Ликсон Ч. Конфликт. Сс:>!ь 1ш11·ов к м11ру. -
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том, істотно в1шивають об'єктивні умови: дефіцит матеріальних і
духовних ресурсів, обмеженість часу при врегу.1юванні скш1;шої
проблеми. Це породжує конкуренцію, з:-.~аганпя !\1іж суб'єктами, ма
ніпуляцію з боку інших зацікавлених сторін і т. д.
Описуються характерні особливості базових типів ко11флікт-

1111х особ11стостей, що представ.1ені у табл. 3.1.
Конфлікти завжди

супроводжуються

1

негативним

емоційним

фоном. Суб'єкт конфлікту проявляє негативні емоції (агресія, не
приязнь, антипатія, ненависть та ін.). Виділяються наступні пара

метри поведінкової атрибутики конфліктів:
•
актуалізація потреб, що мають нажливе
2

·з11ачення для суб'єкта

конфліктів;

висока 11сихічна напруженість суб'єкта, 11іл.вищена збудлиністh

•

за рахунок активізації підсвідомого;
складність керування е:-.юція:-.ш та їх регу.1япією, стереотипами

•

поведінки, розузгодження між відчуттями і думками;

використання форм активності, що зустрічають протидію з бо-

•

ку іншого суб'єкта;
перенесення всіх причин труднощів, невдач на свого супротивника;

•
•
•
•

формування негативних установок і відношення до опонента;
демонстрація ворожості, агресивності, неприйняття опонента;
нанесення навмисного або ненавмисного фізичного, або мора
льного, матеріального збитку опоненту;

•

інтеграція всіх видів активносп: 1мпульс11ої, прю1усової, вольо
вої, що акумулюється 11а опоненті;

•

перенесення конфліктних відносин, поведінки на інші форми
взаємостосунків, зміна одних ролей на інші.

1

Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Вни.,1анис: конфликт! - l lовосибнрск: Наука, 1983. -

138 с.; Самь1пш С:. И., Столяренко .а. Д. Психология у11рав.1ения: учебное
, пособие. - Ростов-rш-Дону: Феникс; Москва: Зевс, 1997. - С. 426-479.
" Ершов А. А. Психология соактивности :нодсй. - СПб, 1992. - 31 с.;
Сулимова Т. С. Социа.1ьная работа и конструктивное разрешение конфлик
тов.

-

М.: ИПП,

1996. -

175

с.
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Таблиця

3.1

Типологія конфліктних особистостей

Характерні особливості

Тип конфліктної
особистості

Стереотипи поведінни

Адаптивні можливості

1. Демонстратив-

Найчастіше виступає дже-

Володіє адаптивними здіб-

ний (нераціональ-

релом конфлікту, але не вва-

ностями до ситуативного

ний з надмірним Я,

жає себе таким;

пристосування;

нарцистичний)

Прагне бути в центрі уваги;

Планування своєї діяльності

Любить добре виглядати в

здійснює ситуативно, за об-

очах інших;

ставинами, не доводить пла-

Відношення до людей визна- ни до повного втілення;
чається тим, як вони до ньо-

У конфліктних ситуаціях від-

ro

чуває себе комфортно (особ-

ставляться;

Насолоджується своїми

ливо в поверхових і кому-

стражданнями і стійкістю у

нальних зіткненнях)

конфліктах;
Уникає кропіткої праці;
Нераціональний, схильний
до емоцій;

Планування діяльності здійснюється ситуативно

2. Ригідний (неадап- Завищена самооцінка;

Низкий адаптивний потен-

тивний,негнучкий)

Підозрілий;

ціал;

Потребує постійного під-

Прямолінійність;

твердження своєї значу-

Негнучкість;

92

щості;

Недостатня чутливість до

Некритичний по відношен-

думок оточуючих;

ню до власної поведінки;

Підвищена чутливість до не-

Не визнає іншу точку зору;

справедливості (реальної

Образливість

або уявної)
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Продовження таблиці

Характерні особливості

Тип конфліктної"
особистості

3.1

Стереотипи поведінки

Адаптивні можливості

З. Некерований

Імпульсивність;

Недостатній контроль;

(імпульсивниі1)

Непередбачуваність;

Невміле планування своєї ді-

Агресивність;

ял ьності;

Завищена самооцінка;

Відсутня рефлексія та асимі-

Високий рівень домагань;

ляція минулого досвіду;

В невдачах і неприємностях

Не визнає норм;

звинувачує інших;

Недостатньо розвинута зда-

Несамокритичність;

тність співвідносити свої

Вимагає постійного підкріп-

4.

Надточний

(педантичний)

вчинки з обставинами і мож-

лення власних вад і успіхів

ливостями

Скрупульозність в роботі;

Проявляє підвищену тривож-

Надмірна чутливість до деталей; ність;
Надання зайвого значення й Образливий і прискіплив11й;
переважання зауважень;

Неадекватний в оцінці взає-

Надмірне переживання вла-

мостосунків,

сних прорахунків і невдач

Зовні стриманий, емоційно

(психосоматичні розлади);

обмежений;

Підвищена вимогливість до

Погано відчуває реальні вза-

себе та оточуючих;

ємостосунки в групі

Підвищена тривожність;
Підвищена образливість

5.

Безконфліктний

(конформістський)

Нестійкість в оцінках і дум-

Легка сугестивність, прище-

ках;

плюваність будь-чого;

Непослідовність в поведінці; Внутрішня суперечність;
Надмірна спрямованість на

З ситуації витягує щохви-

компроміси;

ЛИННИЙ успіх;
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Закінчення таблиці

3.1

Характерні особливості

Тип конфліктної

особистості

Стереотипи поведінки

Адаптивні можливості

Недостатній розвиток во-

Недостатній розвиток про-

льових якостей;

гностичності;

Поверховість в оцінці вчин-

Залежність від думки оточу- І

ків (як своїх, так і оточуючих); ючих, особливо лідерів
Орієнтування на щохвилинний успіх

б. Цілеспрямовано-

Конфлікт

ко~1фліктний

ня цілей;

Варіанти прораховані;

("комунальний»)

Схильність до маніпуляцій у

Позиції оцінені

-

засіб досягнен-

Дії в конфлікгі сплановані;

взаємостосунках;

Найчастіше виступає активною стороною в конфліктах

Істотн~ м1сце в продукуванні конфліктів і особливостей конф
ліктної поведінки займає соціальна роль, в якій опинясться особис
тість. Виділяються, базуючись в значній мірі на класифікації акцс:1-

туацій характеру, наступні тиІІи конфлік11юї 11оведінки залежно від
.

~І

соц1аль11их ролеи

:

«Демонстративний»

•

-

х1.1рактсри·зується

11рагнснням

з;.шж;щ

бути в центрі уваги, користуватися успіхо.\1, нерідко йде на кон
флікт, щоб бути на виду.

«Ригідний» («негнучкий», «нсшшсти'ІНИЙ»)

•

--

:;<.арактсризус гь

ся честолюбством, підвищеною самооцінкою, нсбажання.\1 і не-

1

Деликатнь1И С. К., Половникова Ж. Ю., Прь1гунов П. Я. Ос11овь1 профсс
сиональной и психологической по;:rпповки сотруд~шков личной охранм.

Київ,
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вмінням рахуватися з думкою оточуючих, його поведінка відрі
зняється безцеремонністю, і, нерідко, 1рубістю, для нього «Як

що факти не влаштовують

•

«Некерований»

-

тим гірше для фактів».

-

відрізняється 11ідвищеною імпульсивністю,

непродуманістю, непередбачуваністю поведінки, яка найчастіше
є визивною і агресивною.

•

«Надточний»

--

відповідальний працівник, особливо скрупу

льозний, вимог;швий до всіх (починаючи з себе) з по:зиції зави
щених вимог. Всякого, хто не за1(овольняє цим вимогам (а та

ких більшість), піддає різкій критиці. Відзначається підвище
ною тривожністю, що виявляється, зокрема, підозр1шстю, під
вищеною чутливістю до оцінок себе і своїх дій оточуючими.

•

«Рапіоналісп> (мисленнєвий тип)

характеризується обачніс

-

тю, готовністю до конфлікту у будь-який момент, коли надаєть
ся

реальна можливість досягнення

за допомогою

конфлікту

яких-небудь особистих цілей (с11еціальних, маніпулятивних, у
тому чис,1і ро:шідува.,1ьних або меркантильних).

•

«Безвільний» (залежний тип)

нерідко стає знарЯдz:J.ям в руках іншо

-

го, частіше за все :'11ає репутацію (вишяд) доброї і бе-3Печної людини,

від якої не чекають ніякої каверзи. Тому висrуп такої людини як ініціа
тора конфлікту сприймасгься оточуючими однозначно позитивно.

•

«Склочник» (провокуючий тип)

для ньо1·0 конфлікт є можливіс

-

тю виставити протидіючі сторони в негативному аспекті.

•

«Агресор» (агресивний тип)

-

відрізняється тим, що конфлікт є

самим відповідним способом вирішення своїх протиріч і досяг
нення своїх цілей. Це, як правило, людина, яка звикла мати справу
з людьми, що слухають і по·1ура~оть йому, звиклий до того, що йо

го бояться і пооупаються йому у випадку, якщо він розсердиться.

Завжди реагує зі злістю і агресією на будь-яку протидію йому, :з
надзвичайною на11ругою і небажанням визнає свою неправоrу.

•

«Стара діва» (недовірливий тип)

-

спостерігається у осіб, що ма

ють якийсь поміпшй фізичний недо:1ік (наприклад, ріст, нестандарт

ний колір волосся та ін.), відзначається надмірною образливістю,
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~

схильністю агресивно реагувати на навіть незначні непорозуміння і
суперечності, а також високою тривожністю і недовір,1ивістю з
припущеннями, що їх не поважають і не цінують. Всі свої невдачі і

претензії з боку оточуючих пов'язують з своїми недоліками.
«Дратівливий» (заіlальний тнп)

•

-

відрізняється запальністю

або агресивністю, яка пов'язана з слабким типом нервової сис
теми, перевтомою та ін. В конфлік1 ах лспо r·арячиться, «спала
хує», плаче, скаржиться.

Навчики візуальної діапюстики особливостей поведінки дозво
ляють ;щекватно оцінювати конфліктність особистості і відрізняти
конфліктні типи поведінки, версдбачаючи і прогнозуючи можливі ре

зультати конфліктів в різних життєвих ситуаціях. Виділяються також
1

так звані «важкі» люди, що володіють певними особистісними харак

теристиками, які ускладнюють спілкування в конфліктннх ситуаціях.
Скотт Дж" ототожнюючи поняття «Ко11ф,1іктна людина» і «важ
ка людина», виділяє настуш1і типи особистості й властивої їм пове

дінки у конфліктах 2 '
«Агресивні)>

•

люди, які говорять колючості, зачіпають інших

-

і гарячкують, якщо їх не слухають;
«Скаржники»

•

-

завжди на що-небудь нарікають. Самі ж нічого

не роблять для вирішення проблеми, оскільки вважають себе не
здатними ні на що, або не хочуть ні про що думати серйозно;
«Надмірно поступливі»

•

-

завжди говорять «так», з будь-якого

приводу обіцяють підтримку, але нерідко їх слова розходяться
із справою, вони не виправдовують покладених на них надій;

«Довічні песимісти»

•
•

«Усезнайки» -

-

завжди і у всьому нередбачають невдачі:

вважають себе вище за шші. Їх уявна перевага

доповнюється усвідомленням власної вагомості, насправді вони
тільки грають роль;
1

Щекин Г. В. Визуальпая психодиапюстика и се меТОf!ЬІ. Учебно-методи
ческое пособие.

2

-

Ч. І,

2. -

Киев: МА УП,

1992. -

Скотт Д. Г. Конфликть1. Пути их прсодолспия. -

1991. -191

96

с.

225

с.

Киев: Впешторгиз,1ат,

'

Розділ З
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

•

«Нерішучі»

ті, які не можуть ухвалити те або інше рішення,

-

оскільки бояться помилитися;

•

«Максималісти»

-

ті, які хочуть чогось прямо зараз, хоча в

цьому немає особливої необхідності;

•

«Безневинні брехуни»

-

ті, хто помічає сліди серій обманів

так, що неможливо зрозуміти в що вірити, а в що

•

«Альтруїсти»

-

-

ні;

роблять добро, але потім жалкують про це.

Конфліктність особистості і найчастіше властивий їй стереотип по
ведінки нерідко пов'язані з акцентуацією характеру, тобто надмірним

розвиненням одних характерологічних якостей за рахунок інших, внаслі
док чого провокуються й ескалюються конфліктні ситуації (табл.

3.2).

Таблиця

3.2

Особливості конфліктної поведінки ак4ентуйованих особистостей
Тип

Особливості

Властивості, що

Ситуації, в яких

анцентуації

спілкування

сприяють виникненню

можливі

і поведінки

та ескалації конфліктів

1.

Гіперак-

Піднесеність настрою; Легковажність, схиль-

конфлікти
Монотонність;

тивна ак-

Балакучість;

ність до аморальних

Самотність;

центуація

Самостійність;

вчинків;

Умови жорсткої

Прагнення до лідер-

Несерйозне відношен-

дисципліни;

ства, авантюр;

ня до обов'язків;

Моральні обме-

Ігнорування покарань, Дратівливість

ження, що можуть

не відчуває меж до-

викликати гнів і

зволеного;

роздратування

Несамокритичність;
Переоцінює власні
можливості;

Схильний до алкоголю,

наркотиків, безладного статевого життя
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ёІ

~

Продовження таблиці

Ситуації, в ~ких І

Тип

Особливості

Властивості, що

акцентуації

спілкування

сприяють виникненню

МОЖЛИВІ

і поведінки

та ескалації конфліктів

конфлікти

2. Дисти-

Постійно знижений на- Пасивність;

мічна ак-

стрій, смуток, замкне-

центу ація

ність, песимістичність: ток, замкненість, спо-

Песимістичність, ему-

В конфлікти вступа-

вільненість;

ють нечасто, найчасті- Ригідність мислення;
ше є пасивними;

Цінують тих, хто дру-

Труднощі спілкування
І

ним підкорятися

яльност1:

І Ситуації, що по-

требуюто ш'м- І

jких р1шень;

з~1іни звичн:)rо

способу життя

1
І

В період підйому І

Товариськість uикліч-

на акценту-

но змінюється (надмір- строю

ація

на у період підвищено-

пертимів;

повед1нки ппертим-

го настрою, знижена в

У період спаду настрою -

ної акцентуації;

часи пригніченості)

загострено с~риймаютьІ В період спаду на-

-

тяжіння до гі-

неприємност1, аж до

настр_ою ~ прояви І

Істрою

-

прояви

суіцидальних спроб,

поведінки дисти-

тяжіють до дистимічної

мічної акцентуації

акцентуації

4. Емотивна

Надмірна чутливість,

Крайній ступінь чутли-

Конфлікти з бли-

(емоційна)

вразливість;

вості;

ЗЬКОЮ ЛЮД!--!НОЮ.

акцентуація Глибоко переживає
навіть щезначні про-

смерть або хво-

І роба рідннх

блеми, неприємності,

сприймаються

надмірна чутливість до

трагічно;

зауважень, невдач;

Несправедливість

Пригніченість настрою
у момент переживань;
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Плаксивість.

І

1••юто а~тиееоі ді-1

З. Циклоїд-

У період підйому на-

І

Ситуації, які ВИ!'-Іn-1

1

жить з ними і схильні

3.2

Розділ З
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

Продовження таблиці

Тип

Особливості

Властивості, що

mщентуаціі

спілиування

сприяють винииненню

можливі

іповедінии

та есиалаціі ионфліктів

конфліити

3.2

Ситуації, в яиих

Віддає перевагу вузь-

Грубі сть, хамство,

кому кругу друзів і

перебування в

близьких, які розумі-

оточенні грубих

ють з півслова;

людей

Рідко вступає у кон-

флікти, грає в них
найчастіше пасивну

І
І

ро:ль

5. Демон-

Надм1рне прагненпя

Егоїзм;

Ситуації утиску

стративна

бути в центрі уваги;

Некерованість;

інтересів, недо-

акцентуація Прагненн51 досягати

Брехливість, хвалькува- оцінки заслуг, по-

цілей за будь-яку ціну; ті сть;

валення з соп'єдес-

Використання сльоз,

талу»

Ухилення від праці;

-

все це ви-

непритомність, сканда- Схильність до інтриг;

кликає істеричні

ли, хвороб для набут-

реакції;

тя уваги оточуючих;

Підвищена любов до
нарядів;

Схильність до брехні;

Завищений рівень потреб і домагань;

Провокують конфлікти, при цьому активно

захищаються

Підвищена схильність до істерії
Викликає пригні-

ченість замкнене

Легко забуває про

коло спілкування,

власні погані вчинки,

одноманітна робота

брехню, образи інших;

Висока заражуваність,
пристосовуваність до
людей;
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Продовження таблиці

3.2

Ситуації, в яких

Тип

Особливості

Властивості, що

акцентуації

спілкування

сприяють виникненню

можливі

і поведінки

та ескалації конфліктів

конфлікти

б.Збудлива Підвищена дратівли-

Дратівливість, запаль-

Схильність до кон-

акцентуація вість та нестрима-

ність, неадекватні спа-

фліктів з незначних

ність;

лахи гніву і люті з руко-

приводів, до не-

Агресивність;

прикладством;

вротичних зривів;

Похмурість;

Жорстокість;

Схильність до пра-

Занудливість;

Ослаблений контроль

вопорушень і асо-

Можливі лесливість,

над потягами

ціальної провини,

послужливість (як

амора11ьної пове-

маскування);

дінки, зловживання алкоголем

Схильність до хамства,
лайки;

Експресивна жестикуляція, перехоплення
дихання;

Схильність до сварок
та їх уникання начальством, незлагоди у ко-

лективі;

Деспотичність та жор-

стокість з близькими
Застряває на думках і

Образливість;

Болюча самолюб-

ваюча ак-

почуттях;

Підозрілість, мстивість

ність;

центу ація

Не забуває образ,

Честолюбств!), амбіцій- Несправедливі

схильні до зведення

ність. t.~'1овпевненість

рахунків;

Ревнощі;

7.

Застря-

100
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Розділ З
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Продовження таблиці

Тип

Особливості

Властивості, що

акцентуації

спілкування

сприяють виникненню

можливі

і поведінки

та ескалації конфліктЬJ

конфлікти

Незговірливість, схиль- Фанатичне відчуття

3.2

Ситуації, в яких

Перешкоди до до-

ність до затяжних кон- справедливості

сягнення често-

фліктів;

любних цілей

Має чітко визначене
коло друзів і ворогів;

Проявляє владолюбство і «занудливость
наставника"

Формалізм, «Крутійство"

Ситуації особис-

тична ак-

вість («переживання"

"занудливість11;

тісної відповідаль-

центу ація

подробиць)

8.

Педан-

Виражена занудли-

;

Прагнення перекласти

ності за важливу

Настірливість;

ухвалення важливого

справу;

Виснажує надмірною

рішення на інших

Недооцінка заслуг

акуратністю

9.

Тривож-

Знижений фон на-

Боязливість, недовірли- Ситуації страхів,

на (психо-

строю, побоювання за вість;

погроз, покарань,

стенічна)

себе,близьких,бояз-

Внаслідок беззахисно-

глузувань, не-

сті виступають мішен-

справедливих

собі, крайня нерішу-

ню для жартів, «козлами

звинувачень

чі сть;

відпущення"

акцентуація кість, невпевненість в

Довге переживання
невдач, постійні сум-

ніви в своїх діях;

Нечасто вступають у
конфлікти, грають

па-

сивну роль
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Продовження таблиці

Тип

Особливості

Властивості, що

акцентуації

спілкування

сприяють виникненню

можливі

і поведінки

та ескалації конфліктів

конфлікти

10.

Екзаль-

Підвищена мінливість

Ситуації, в яких

Надмірна вразливість;

тована (ла-

настрою, ем_оції яскра-1Схиль~ість до ~аніки,

більна) ак-

во виражен1;

центу ація

Підвищена відволі-

3.2

Невдачі;

Сумні події
сприймаються

схильн1сть до в1дчаю

і

трагічно

каємість на зовнішні
події;

Балакучість;
Влюбливість
Знижена товарись-

Наполегливе відстою-

вертова на

кість, замкненість, за-

вання сво"іх (нерідко

Нав'язливість,

(шизоїдна,

нурення в себе;

нереальних) поглядів;

безцеремонність,

аутистич-

Підвищена вразли-

На все має власну точ-

грубість оточую-

на) акцен-

вість;

ку зору, найчастіше

чих посилюють

ту ація

Стримано відноситься відмінну від думок біль- замкненість

11.

Інтро-

Самотність

до інших людей, навіть шості
близьких;
ПоведіНІ{а, логіка часто незрозумілі для

оточуючих. Схильний
до самотності;

В конфлікти вступає
нечасто, в основно-

му при спробі вторrнення у внутрішній
світ;

Емоційна холодність
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Розділ З
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Закінчення таблиці

3.2

~

Ситуації, в яких

Тип

Особливості

Властивості, що

анцентуаціі

спілкування

сприяють виникненню

можливі

і поведінки

та ескалації конфліктів

конфлікти

12. Енстра-

Висока товарисьність, Крайня схильність чу-

Ситуація вимуше-

вертова на

схильність до балану-

жим думнам і впливам;

ної самотності;

(номформ-

чості;

Схильність до непродума- Безнонтрольність

1-ia) анцен-

Своєї дуr1КИ не має,

них вчинків, легновір'я, і нарегламентова-

ту ація

унрай несамостійний.

пристрасть до розваг

ність життя

прагне бути "ян всін,
неорганізований, вва-

жає за нраще піднорятися;

Нанази начальства
приймає без розду-

'

мів;

Вважає за нраще поступатися лідерством

іншому

Зв'язки і стосунки особистості, що виникають в конфліктах, скла
дні і різноманітні Тому звернення до інтелектуальних і поведінкових
ресурсів особистості неминуче. Вельми корисними в цьому відношенні

r

дослідження особливостей поведінки особистості в конфліктах в про

фесійній діяльності у зв'язку з властивим особистості типом мислення.
В табл.

3.3

представлений варіант співвідношення характерис

тик поведінки в конфліктах і стилів мислення.
1

1

Алексеев А. А., !'ромова Л. А. Пой,.,,ште меня правильно. 81 с.

СПб, 1993. -
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За ступенем вияву негативних відносин конфліктної особи Су
лимова Т. С. виділяє наступні рівні розвитку конфліктів у схилr,них

до конфліктної поведінки людей:'
Перший рівень

•

зіткнення, конфронтація. Як відомо, тимчасо

-

ві сперечання, критичні зауваження недоброзичливого змісту
не представляють серйозної загрози для взаємостосунків. Якщо

такі відносини набувають стійкого характеру, то можливі вини
кнення серйозних труднощів.

Другий рівень

•

сварки. Ступінь напруженості, непорозуміння

-

між суб'єктами зростає. При цьому відбувається розширення
мотивів, причин для виникнення свс~рок, періоди відчуження
подовжуються в часі, зменшується бажання зрозуміти іншого.
Третій рівень

•

-

скандал, криза. Суперечності у взаємостосун

ках досягають високого ступеня гостроти, конфлікт остаточно
переходить в свою відкриту стадію. Суб'єкт ухвалює рішення

про розрив відносин, втрачає надію на можливість конструк
тивного завершення конфлікту. Даний рівень характеризується
емоційною нестриманістю, емоційними зривами, загрозами, об
разами. Може завершитися розривом відносин між суб'єктами,

але можливе і досягнення взаєморозуміння, оскільки в процесі
гострої конфліктної ситуації суб'єкти можуть сформулювати в
загостреній формі свої пробле!\fи (потреби, інтереси, бажання),

які один приховував з різних причин від іншого. В цьому ви
падку відбувається усвідомлення інтересів, бажань, потреб ін
шого і пошук можливих шляхів їх задоволення.

Аналіз ситуації міжособистісних конфліктів, в яких знаходить
ся особистість допомагає розкрити причини труднощів, що пережи
ваються нею, а, відповідно, і виявити оптимальні способи вирішен
ня конфлікту, виходу з складного положення. Реальне знання об

ставин, що склалися, поведінки самої особистості, можливостей і

1

Сулимова Т. С. Социальная работа и ковструктивпое разрешение конфлик
тов.
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перспектив розвитку подій в позитивному напрямі дозволяє надава
ти ефективну психологічну підтримку.
Виділені типи так званих конфліктних осіб і особливостей їх пове

дінки, можуть бути корисні (у разі їх своєчасної психодіагностики і
адекватного тлумачення діагностичних результатів), в цілях передба

чення конфліктів і вироблення адекватних форм поведінки як в цілому,
так і в конкретних конфліктних ситуаціях. Необхідно відзначити і той

факт, що в реальності людина, зіткнувшись з конфліктом, не завжди
може віднести його до того або іншого типу поведінки, прийнятому в

різних наукових підходах. Він просто відчуває опір, що витікає від кон
фліктуючих людей, і відчуває напругу і труднощі контакту, а також не
бажання вступати у взаємодію або продовжувати контакт.

3.4.

Організаційно-управлінські причини

конфліктів
Організаційно-управлінські

причини конфліктів

носять біль

шою мірою об'єктивний характер. Організаційно-управлінські при
чини пов'язані зі створенням і функціонуванням організацій, колек

тивів, груп (рис.

3.2).

Організаційно-управлінські причини консЬліктів

Структурно

Функціонально

організаційні

організаційні

Рисунок

Особистісно
функціональні

Ситуативно
управлінські

3.2

Організаційно-управлінські причини конфліктів'

І

Анцупов А. Я., Шипи.пов А. И. Кофликтология. -

М.: ЮНИТИ, 1999. -

544 с.
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Структурно-організаційні причини конфліктів, як відзначасгься
рядом дослідників, ~.1істяться у неспіввідносності структури органі

зації вимогам діяльності, якою організація займається. Структ) ра
організації повинна виз.~ачатися завданнями, які ця організація буде
вирішувати або вирішує, структура створюється під 3авданпя. Однак
домогтися ідеальної відповідності структури оргаюзації вирішува
нил1 завданням практично нсмож.1иво.

Вважається, що чим більша невідповідність структури t:1рганіза

ції вимогам діяльності, якою вона займається, тим менш сфскгивно
функціонування самої організації, тим більше міжособистісних

і

м:іжгрупових конфліктів виникає в колективах і організаційних гру
пах самої орrанвації.
Нrвідповіднісгь с-1руктури оргаш·~анїї з:~вдJш1ям, Щt") нщ1ішу
ються, ВИІІИК<'ІЄ з двох причин:

І)

припускаються помилки у розробuі структури організації. Не
досить чітко і систе:vшо спропююн;ші усі зuвдання, які буле ви
рішувати створена організація. Не лосить чітко бачиться, і, зок

рема, планується структура майбутньої ,т1іяльності ор1·анізащі.

2)

завдання і діяльність організації бс·юсрсрвно змінюють(.;Я. Оскіль

ки структура організації не може змінюватися весь час, вин11кає її
невілповідність діяю,ності або вилам дія;11>пості, які реалізуються
організацією. Коли структура органі·3;щії не гнучка і не ·змінюєть
ся у відповідності до ви:чог діяльності, тим більша ~.южливісп ви

никнення і варіативність конфліктів в організаuії.
Організаційні причини конфліктів найтісніши:ч чином вон' язані
з структурою функцій організації і безспосрсд11ьо ::юдеіі, шо ·задіяні

в їх реалізацію.
До функціональних причин конф:1іктін можна віднести:

•

неоптимальність функніопзльннх ·5в 'язків організації з зовніш
НИ!\1 середовищем;

•
•

неоптимальність 3в'язків між С1Г)'кгу;чи;.·и складовими організuції;
неоптимальність функціuнасr1,11и" зн'язків :--1іж окремими пра
цівниками.
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----------

Ефективність

діяльності

організаuії

неможлива

без

чітких

функціональних зв'язків із зовнішнім середовищем. Порушення цих
зв'язків і 11ри:шодить до ко11ф;1іктів. Функціонш1ьні зв'язки між струк
турни"1и підро·щілами органі3ації повинні відповідати вимогам діяль

ності та об'єктивним законам функціонування самої організації, як і
функціонааьні зв' юки між окре!'vшми працівниками колективу.
Бс:з:10середньо г:ов 'язані між собою функціональні, організацій

но-управшнські ти особистісно-функціошшьні причини конфліктів.
Так, шшрик:~ад, невідповідність пр:щівника прІ)фесійним, функціо
нальним та організаційним вимогам органі·зації безпосредньо при
зводить до конфліктів. Істотні вимоги до особистісних якостей пра
нівника 11ред'яв,1яє діяльність та необхідність взаємодії з оточенням.

Ко:rи ж ;~юдина не відповідає цим вимогам, то можливі конфлікти

між нею і ксrівннка:чн, підл~г!1ими, колегачи. Такі конфлікти біль
щою мірою будуть викликатися тим, що помилки, які припускає
працівню.:, >ачінають інл.:реси усіх, хто з ни:-.1 юаємодіє.
Значне місце також займають і ситуативно-управлінські причини
конфліктів, що зу:\.:он.:тюютьl:я помилками, які припускаються керівника
:чн і підлег:шми у про1хесі розв'язання управлінських та інших завдань.

Наприклад,

прийняття

будь-якого

некоректного

або неефективного

унравлінського рішення створює можливість виникнення конфліктів між

керівником та шдлегли:-.ш, яю це рішення повинні реалізовувати та впро
ваджувати у життя. Більше того, чим більш поширеним є характер і діа
пазон рішення, та чиІ\1 більша кількість людей задіяна в реалізації рі
шень, п1м значнішою повинна бути підготовча аналітична робота з про

пюзування рівня конфліюогснності впров:щження нього рішсшrn в життя.

3.5.

Міжособистісна перцепція

як причина конфліктів
В процесі розвитку конфліктів важливе місце займають питан

ня міжособистісної перцепції, які можна віднести до соціально-пси
хологічних причин виникнення та ескалації конфліктів.
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Поняття «соціальна перцепція» вперше було запропоновано Дж.

Брунером. Надалі значне число досліджень було присвячено питан
1

ням вивчення особливостей сприйняття однієї особистості іншою.с
В процесі аналізу міжособистісного сприйняття

вивчаються.

по-перше, суб'єкт і об'єкт міжособистісного сприйняття, а по-друге,
механізми міжособистісного сприйняття.
Для суб'єкта міжособисrісне сприйняття здійснюється за дво!\1а

типами характеристик: фізичних і соціальних. Соціальні характеристи
ки, у свою чергу, підрозділяються на зовнішні (міжособистісні рольові
характеристики й формальні рольові характеристики), а також внутрі

шні характеристики (мотиви, диспозинії особистості та ін.).
Ключовою соціально-психологічною причиною

конфліктів є

можливі значні втрати і викривлення інформації саме у процесі між
особистісної та міжгрупової перцепції. Людина в принципі не може

в процесі спілкування передавати без суттєвих викривлень усю ін
формацію, яка міститься в його психіці і стосується проблеми, що
обговорюється партнером. Значна (а іноді основна частина) інфор

мації міститься саме на рівні несвідомого і найчастіше не відобра
жається у словах. Частина інформації ніби втрачається саме з причи
ни вербальної обмеженості виразу вражень і результатів сприйняття
людини. Таким чином, частина інформації ніби приховується. Не

правильне, неадекватне і неповне розуміння у більшості випадків
один

одного може бути основною причиною конфліктів, або ж

.

.

.

ускладнює вирнuення соц1альних протир1чь, що виникають з тих чи
шших причин.

Нерозуміння людьми того, що при обговоренні проблеми, особ
ливо складної, неспів11адіння позицій найчастіше може бути визвано
не дійсним розходженням у поглядах на одне й те ж, а підходом до
проблеми з різних боків.

1

2

Брунер Дж. Психолоrnя познания. - М.: Прогресс, 1977. - 411 с.
Бода.пев А. А. Восприятие человека человеRом // Пробле:-.1ь1 общей и ивже
нсрной психологии. - Л.: ЛГУ. 1964.
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Проблеми, які обговорюють люди, як правило, складні, мають

багато сторін та відтінків. Партнери з взаємодії нерідко підходять до
проблеми з різних сторін. володіючи різним життєвим досвідом і
знанням проблеми, вони по різному доповнюють власну однобічну
оцінку до цілісної. По-різному відносячись до проблеми, вони на

віть один і той же її аспект оцінюють далеко неоднозначно.
В процесі міжособистісного сприйняття здійснюється створен
ня образу іншої людини, передбачення його дій у процесі розв'язан
ня конфліктних проблем, оцінка визначених дій. Таку якість і умін
ня звичайно пов'язують з проникливістю. Проте проникливість як
одна з найважливіших властивостей особистості, властива далеко не

кожному, але є найважливішою особовою властивістю, і професій
но-важливою властивістю для представників різних професій.
Проникливістю прийнято називати якість особистості, що зале
жить від уміння спостерігати, багато що помічати, вгадувати, а най
1

головніше передбачати. Психологічна сутність проникливості
2
укладається в наступну формулу:
Проникливість= спостережливість+ аналіз+ знання (досвід)
Методів, що допомагають розвивати проникливість і, тим са

мим, вирішувати складні проблеми людських взаємостосунків, існує
немало, проте їх ефективне застосування багато в чому залежить від
того, наскільки усвідомлюється їх психологічна сутність і психоло

гічні механізми дії. Тому спочатку слід розібратися саме в цьому.
Поведінка людини відрізняється значною кількістю найрізно

манітніших детермінуючих чинників

-

це цілі, мотиви, потреби, ін

тереси, ставлення, стани, статус особистості і багато що інше. Ці
чинники можуть бути не завжди злагоджені між собою, і саме в ньому
І

2

Зазь1кин В. Г. Ос11овь1 психологии проницатсльности.
84 с.

-

М.: ТРИВОЛА,

1997. -

Ложкін Г. В., Сьомін С. В., Петровська Т. В., Кисе"1ьова О. О. Конфлікти у
сумісній діяльності.

-

Київ: Сфера,

1997. -

95 с.
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.

випадку поведшю..! людини вщр1зняється суперечтш1стю. як :ювн1ш-

ньою, так і внутрішньою. Деякі чинники можуть бути rrровілни:vш і
найзначущішими, інші чинники

-

допоміжними і підлеглими.

Виявлення значущості чинників дозволяє адекватно сприймата

поведінкові реакції, точно визначати причинно-наслідкові зв 'я:зки.
Особливо важливим при цьому є облік особливостей соціальних ро
лей, які граюп, люди. Як же 11рогнозувати поведінку, як влучно і до

стовірно оцінювати особистісні особ;ІИвості, якщо існує стільки де
термінант поведінки?
Чинники далеко не рівнозначні. їх «вагові до~1і1>в детермінації
поведінки істотно різні. Наприклад, якщо люлина л~аходиться в стре
совому етапі, то головною щллю її поведінки буде прагнення усунути
джерело стресу, а це дуже характерна

1 цілеспрямована

новсдінка, я1'а

лобре прогнозуєтhся. Проте, найголовніше. все ж таки в шшому.
Як показали психологічні дос,1ідження, дуже багато що в 1ювl'

дінпі і емоційних реакuіях людини відбувається окрім волі, м11мо
вільно, без чіткого і сві,10'101·0 кою-ролю. Сюди вход1пь багато що з
того, що об'єднується поняттям характери сти кн невербальної нове

дінки особистості

-

пози, жести, міміка, модуляції голосу та інто

наuії мови, ногляд та вираз ОЧl'Й та ін. Ознnчені характерпстикп на
дають інформацію про риси особистості, ії характерологічні особли
вості, емоційні стани, цілі, наміри і потреби.
Крім того, чималу інформацію падають і зовнішні характерис
тики людини, її іміджу та манери поведінки, поведінкові звички.

Ось пе і є могутньою основою для розвитку проникливості. Раніше в
психології з різноманітних. в першу чергу, з ідеологічних причин,
визначеним характеристикам не надавалося зна<1енпя, вважаючи їх

несуттєвими ознаками, а такі пі;1ходи в найкращому варіанті вважа
лися спрощеними і не в достатній мірі достовірними.
Зараз си rуапія змінилася. ідеологічний контекст заборони poзrilяny
не є основним і не спрямовує наукові пошуки. а, внаслідок uьот

-

у до

слілженнях поведінки людини більш значна увага 11ри,1іляється с<ше не
усвіж•мленим і неконтрольованим поведінковим проява!\1 особистості.

110

Розділ З
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

Крі:-.1 того, д.~я розуміння сугності та для достовірної інтерпрета

ції несуттєвих о:шак необхідне знання відповідних методів. Їх об'єд
нує оп.ин важливий нринцип: наявність тієї або іншої якості завжди

можна с11іввідносип1 ·3 характерною ознакою, що виступає як би ін;щ
катором цієї якості. Не випадково в підтвердження цього принципу
найчастіше приводиться вислів відомого психолога А. Бине про те,

що «особистість та індивідуальність виявляється буквально в усьому,

в тому числі і в тому, як людина сідає, бере предмети тощо».

1

Берн Е. відзначав, що у кожної :~юдини є визначений набір поведі
нкових схем, шо співвідноситься ·3 певним станом її свідомості, при

ньому ·3 іншим психологічним станом, найчастіше несумісним з нер

нинним, бувас вже інший набір «поведшкових схеМ'>. 2 Зазначена зако
номірність має принципове значення з погляду розвитку проникливос

ті, а саме: конкретні психічні стави (їх перелік не такий вже й великий,
якщо орієнтуватися на існуючі класифікапії та спепифіку емоційних
проявів) представлені у поведінкових реакціях людини певним чином.
Класифікуючи певні риси поведінки особистості та співвіднося
чи їх із емоційними реакція"'1и, можна прийти до визначення психіч
них сrанів, що домінують у особистості кожен певний момент, а та
кож до причин, що викликають

ui

стани. Так<:~ схема міркувань до

зволяє усвідомити конкретні шляхи розвитку проникливості.

При визначенні особистісних рис або характерологічних особ
ливостей слід мати на увюі, що сам оцінюючий найчастіше схильний
спиратпся на будь-яку провідну та помітну ознаку або характеристику,

яка і береться за основу. Саме цій характеристипі найчастіше і надаєть
ся першочергова увага, в той же час інші якимсь чином пов'язують

особистість саме

3 нею.

Наприклад, прийнято вважати, що у момент

небезпеки хоробра людина червоніє, а боязка

-- блі;ше. Не торкаю

чись фізіологічних механі3мів такого реагування відзначимо, що на

1

2

l'инс л. Душа а тело. - М.: Звено. 1910. -- 210 с.
Берн З. Игрьі, в которь1с играют люди. Люди, которь1е играют в игрь1
Л.: Лениздат, 1992. - 39Х с.

111

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІК7У: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

підставі цієї ознаки можна робити орієнтовні прогнози поведінки
людини. Проте базуватися лише на одній помітній якості недостат
ньо, щоб влучно прогнозувати, потрібна система ознак, бажано, щоб

вони мали і різні механізми вияву.
Ще точніше виглядає оцінка з використанням різних методів
аналізу з подальшим співвідношенням їх результатів і пошуком «Пе
ретинів», тобто того загального, що отримано з використанням да

них методів. Саме в цьому і закладено найцікавіше та результатив
не. При такому підході можна використовувати сукупні дані бага

тьох наук про людину, навіть якщо кожна з них мас певні обмежен
ня. Зіставлення даних дозволить отримати стійкі інваріанти ознак
особистісних якостей і форм поведінки, необхідних для точної оцін
ки та прогнозу.

Віддаючи належне системі зовнішніх ознак як індикаторів ха
рактерологічних особливостей людини, вважаємо, що для проникли
вості необхідну інформацію може дати у першу чергу невербальна

поведінка особистості.'

З.б. Низька конфліктологічна компетентність
як причина конфліктів
Практика прогнозування й розв'язання конфліктів говорить про
те, шо найчастіше конфлікти виникають і розгортаються з причин

власне когнітивних. Люди більшою мірою погано собі представля
ють, які психологічні причини виникнення конфліктів, які стани лю

дей у конфлікті, особливості поведінки і спілкування, яка динаміка
конфліктів, шо стоїть за стратегіями і тактиками конфліктної проти
дії. Це незнання тільки провокує протиріччя, стихійні інциденти,
1

Обозов Н. Н. Психология конфликта и способь1 его разрешения. - Л.:
1991. - 45 с.; Щекин Г. В. Визуальная

Центр прикладной психологии,

психодиапюстика и ес методь1. Учебно-методическое пособие.
Киев: МА УП,
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заважає конструктивному розв'язанню конфліктів. Іншими словами,

однією з найважливіших психологічних причин конфліктів є нестача
або

недостатній

розвиток

конфліктологічної компетентності.

Ця

причина є надзвичайно поширеною, яка стоїть по важливості в од

ному ряду з психологічною несумісністю і внутрішніми конфлікта

ми особистості.
Особливо суттєвою стає визначена причина, коли нестача або
недостатній розвиток конфліктологічної компетентності виявляєть
ся у осіб, які працюють в системі відносин «людина-людина», які за
особливостями своєї професійної діяльності (наприклад, управлінні,
психологи, педагоги) стають посередниками у конфліктах, беруться
за управління конфліктами тощо.

Поняття конфліктологічної компетентності 1 є досить новим, але
вже достатньо поширеним у застосуванні фахівuями в галузі конф
ліктології, медіації та психології конфліктів. У психологічних дослі
дженнях до недавніх

часів термін «конфліктологічна компетент

ність» прямо не застосовувався, але ·~умовлювалося, що потрібні
відповідні спеніальні знання та уміння. Відмітимо, що поняття кон
фліктологічної компетентності дещо відрізняється вщ поняття «кон

фліктна компетентність», яке в останні часи досить часто застосову
ється у дослідженнях Б. Хасана та його співробітників. Відзначимо

зміст та відмінності І\fіж ними двома поняттями. Так, конфліктна
компететність є однією з провідних характеристик особистості і
важлива складова частина загальної комунікативної компетентності.

Конфліктна компетентність зумовлюється можливістю психоте
хнічної дії і достатньо широким диапазоно!\1 за умов змінення обставин

ситуанії і самих діючих сторін, а методами її розвитку є різні ігри і
ігромоделювання конфліктних ситуацій. Тобто, можна відзначити,
1

Хасан Б. И. Психотехника конфликта и конфликтная комнтентность. Красноярск,

фактор

1996;

Зазь1ки11 ВТ. Конфликтологичсская ко~ш..:тснтность как

нрофессионализма

госс,1ужащих

//

государственная служба на современно:\1 лапс.

Российское

-

М.,

1999;

государство

и

Денисов О. И.

Проблема конфликтологической компетенпюсти руководителя.

-

М.,

2000.
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----------------------------· ------що конфлікТ!І;.t h:омпстснтність, шо містить психотехнічний конфлікт
ний

потенuіа;:

особистості,

обулювлює ул:іння

конфлікrувати

та

впливати на конфлікти й вирішувати ·,·х.

Конфлікто;ю1·ічш1 компстснтнісгь на ні,нrіну вщ конфшкпюї
1;:омпетентності, є, на наш rюrм;д, Gільш доu.ільш1!\І і логічнИ'\1 по
няттям. Крім того, означене поняття с, на думку Н. Зазикіна, безумо
вною складовою і пі.Jсистсмою 11рофссіошші·~!\1у, яка пов'язана з во
лодінням

професійно-важ;1ивнм

ко:чплексом

умінь регулювати

й

розв'язувати конфлікти .
1

Конф.1іктол01·іч11::~ ком11стс1анісн. зу,\юзлюс ниступнс:
знання причин 1юяви конфлікту, закономірностей його рошит

•

ку та пронесу, особюшос гей поведінки, спснифіки дія.11Ь11ос 1·і
ононентів у конф:1ію ніі1 протидіі, їх 11,~ихічю1х станін ттно.
Особ:11шу 1·рупу створюють 3юшня психо.1югічних характерис
тик конфліктної осо6истості та ін.;

у:--.1іння прог11озунич1 ;~ії оrюнснтін, їх повсл:інку в проuесі конф

•

лікту, :-.южшшості зас госування рілшх прнйомів конф:1іюл1)Ї

протидії, пср;;дулюв11 затухання або ж сскатщії конфлікту, його

.

.

.

.

можлив1 нас;1щки та шс:1яд110 тощо;

уміння ·щійс11юват11 11сахо,ю1·ічннй вплив на учасників або опонен

•

тів конфлікту на їх ду!\І!.:и, погляди, мотиви, ;шстрій та ін.:

уміння нрофілактувати конфлін та :".юж,1инс ~шникнсння конф

•

ліктних си ryauiй;
уміння ційсню!ч:ти ефективне с11і!~кування ·:;учасниками конф

•

лікту з урахуванЕям їх особистісних від'1інностсй т::~ емоційних
стаю в.

Конфліктоло1·ічна

КО\Шсгснп1ісгL

не

зводr!т1,ся

до

системи

знш1ь нро сутнісні х:1рактсрнстики конфткту, а обумовлює актив
ний ~тлив

Hil

конфлікт, на його ск.:~а;щві, на уч~сників конф.1ікту.

ЩО нідображас рс1·уj/ЯТИВШ!іі

1

KO\t!IOHCHT

у11равлі11н5:t конфліКТОІ\І.

І>огданов Е. Н., Заз1,1ки11 В. Г Психолоп1я п11•нюст:1 в конфликте: Учебное
11особ11е.
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З. 7. Маніпуляції яи причина конфліктів
Машпуляпії

---

щ: п.:::рсду:vювлсні й приховані сrюнука1111я іншої

;~юдини до прийняття рішень іі виконання ;rій. В зв'язку з тим, що ма

ніпулятор

-

це людина, що досягає своєї :-.1ети шляхом обману і на\1Ї

ру підвищеного контроля над шшими ;1юдьми, нерідко маншуляторів

нсрі.'J.КО вважають саме: конфліктними особнстостямн, дії яких сприя
ють в1шн~.:11снню конфліктних рсакиій

i•

ескан<щії конф:1іпів.

Виділяються характеристики ибо о·т:1ки маніпул~щій:

•
•

психологічний вгсшв:
став,1сння маніг.у:1я гора до і~шюго як до засобу. знаряддн досяг·

нення власних ніпсй:

•
•

прагнення отри:-.нїїи Оі.\!Юr:тайний впграш:
,-

використання сили. гри на с.:шокС'стях.

і

Виксрислшня маніпу:~яuііі дорос:ш:-.ш і! ліТL\1И може поясню
ватися 11ас1упш1:v1и пр11ч;rнами:

•

слабкістю характера (особисrість 1\ІаС пі;(Вищсну гривожнісп, й

страхи відкритої стратегії павел.інки);

•

недовірою до людей та дісз;щтнuсті ві:rкритого ІІрохання щодо
отримання бажаного;

•
•
•

недовірою до дієздатності переконання;
прагненням одностайного вш·рашу;
звичкою машпулювати.

Соснін В. О. та Луньов П. Л.

2

вюначитr ,'1скі,1ька типів найбільш

11оширених маніпуляuій, які з<lвжди сприяють виникненню конфліктів.
та, вощючас. прояІЗОМ конфліктності особистості (таб,1.

3.3).

1 До11е11кl1 Е. JJ. І Іс11:ю:ю1ия машшу:<яrt1~11. ---- \!" І 996. - 29Х с.; Ложкин Г. В ..
flовякеj1ь Н. И. Практическая 11сихо:ю11Jя конф:шк1<:. К.: MAYJ І. 2002. -256 с.; Сидоренко Е. В. Тре111111г ш1ия11ия и прот11востоян11я влияш1ю. -СІ 16, 2001. --- 189 с.; llkiiнoв В. 11. Конфлнкгь1 в нашсіі жизr:и 11 нх разрс
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Таблиця З.З
Типи та цілі маніпуляцій як причин виникнення конфліктів

№

Тип

Мета

Аналіз ситуації,

Техніки

п/п

маніпуляції

маніпуляції

що ескалює конфлікт

контрвпливу

1

Провоку ван-

ня Ваших за- (ішучість

оборони. примушують ви-

вуватися

праадОВува"ТУJСЯ,ВИНЛИКа-

Зміна меж

Провокування Вашого
збентежен-

1

І

\

ЮТh у Вас почуття провини

Вивести Вас з рів- Іза допомогою образ і

новаги, спону-

І принижень партнер пра-

:кання до дій і ви-

Холоднокровність, викорис-

гне загнати Вас в кут.

тання гумору.

ня, дезорієн-

словлювань. які

Задаються провокаційні

Самоконтроль:

таuії

можуть нанести

питання

«Нема холодно-

,шкоду В<Jшим ін-

кровності

те ресам

3

Не виправдо-

хисних реак-

Ці Й

2

Послабити Вашу Вас ставлять в позицію

-

не-

ма переваги»

Формування

Отримати пер-

Ваш партнер демонструє Добрі стосунки

враження,

шочергові пере-

високий рівень розумін-

що партнер

ваги на заміну на

ня Ваших проблем, але

та не купуються.

налаштова-

добрі стосунки

висловлює жаль, що не

Можливо відпо-

може допомогти. Нічого

вісти добрим

не обіцяє, але за своє

стосункам

ний на співробітництво

1

не продаються

добре ставлення до Вас
вимагає щось на заміну

4 Гра на Вашій І Отримати додат- \Опонент демонструє гонестерпності кові поступки

товність пійти га угоду,
але кожен раз перед тим,

як підписати угоду, прояснюються нові неочікувані обставини і нюанси,

які потребують від Вас
додаткових поступок
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Твердо відстоюйте свої інтереси

Розділ З

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

Продовження таблиці З.З

№

Тип

Мета

Аналіз ситуації,

Техніки

п/п

маніпуляції

маніпуляції

що ескалює конфлікт

контрвпливу

Гра на Ваша- Заключити уго-

Доказати людині, що Ви

му почутті

знаходитесь у безвихід-

5

ду, не враховую-

відчаю, безві- чи інтереси парт- ній ситуації
хідності

Впевніться, чи
так це. Розглянь-

lте докази, перевірте законніС1ь

нера

Гра на почут- Втягніть співроз- Впевнює у використанні Твердо лишати-

б

ті жадоби

мовника у ризи-

відкритої незвичайної

ся на основі ре-

ковану гру

можливості, котра надає

альності, не да-

І

набутки у майбутньому,
треба тільки ризикнути

Іти «жадобі закрити Вам очі»

Опонент з великими труд- Впевнитесь, що

Використан-

Спонукати парт-

ня заплано-

нера зробити

нощами робить поступку обмін буде екві-

,ваних «склад-

відповідь- п ос-

з незначного питання,

І них» посту-

тупку

потребуючи поступку у

7

[пок

валентним

відповідь в більш гло-

бальних масштабах

8

Передумов-

Отримати посту- Партнер демонструє го-

лене затягу-

пки у одностай-

товність до співробітниц-

вання часу

ному порядку

тва, але за будь-яку ціну

сти обговорення

відтягує момент прийнят-

питання, поки він

тя рішення

не буде готовий

обговорення

1

І

Можливо запропанувати відкла-

до конструктив-

ного діалогу

9

Провоку ван-

Справити добре

ня Вашого ін- враження, щоб

Партнер широко рекла-

Отримати ін-

мує себе, свої можливос- формацію з ін-

тересу до

партнер сам за-

ті та при цьому потребує

партнера

бажав розвивати

поступки

ших джерел

відносини
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-- -----·- Закінчення таблиuі З.З

Тип

№
п/n

маніпуляції

10 Заспокоєн-

І

Мета

Анал!з ситуації,

маніпуляції

що есналює конфлікт

іВтяїну1,1 у гру,

ня. щоб "аби- [що с nрограшом

І

іАЛя 11артнt:ра

rи" nізні11_;е

Технік~
контрвпливу

Відмова від про-

1Співроз:-ювник надає неІ

.

-

!велику послу~)'. попм ви-

гозиш1

1магає: надrо велику ІlЛатню

Як і будь-яка інша, занропuновшш клисифікацін має уf\ювний ха
рактер. Кожній :нодині в тііі ч11 іншій мірі в;1астиві риси усіх перера
хuваних тишв маніпуляторш. але букає, що до::-.1інують оз1~аки кожно

'о

з тинів, і тu;ti риси ;щно1·\1 пшу ма11і11улягорін нсрснюl\ають н його

повсдінuі,

1а н найбільu1ій мірі сприяють ви1111кневню конфліктів.

Особ.1иве місне 3аймає 11ропюзувнш1я й нрuфілаh. тика зас rосування
:v~ааіпуляпrшш.х ;..(ій

·r а

маашу ля пшної поведінки са~1с тому, шо 1ю1tа

сприяс виникненню й аклші·шцїі деструктІІІіНОЇ ді1 внутрішньособис
тісни.х конф.:~іктів, викликає рсзвиток 1нхнсних механізмів 1ощо.
Е. Illocтpo:'v! протиставляє маніпутпорів та актуа;1ізаторів (за
Л. Маслuу) і визначаt, щu :11оди11і-nктуалізатору властиві:

•
•
•
•

чесність. ширісп,:.

.

.

усв1до:v~лсшсть життя;

свобода. Gідкрнтість. с1 юнтю1н і сть:
.

.

.

;юшра. нзяв111с гь в1ри, переконань

.

І

На прогилсжвісr1. цьо:-.1у людині-"1ш1і11уJ1яН'РУ в:Juспші:
брехня собі

ra

ін!l!И;\І;

неусвідо;\fJІСНісл. життя, ~ШТО;\·!а"І и·юваність, ЩО ПjlНЗВОДИТЬ до
атпі! га нудьга;
ковтро;1ь, за:чкненіс rь, спрю10ва~1а 11ю1ірюваність;

•
•

цинізм га безвіра (табл.

3.4).

1 Шостром 3. Анти-Карнсгн, ил1 чсловск-:..1а1111пу_1ятор. лифакr». J 992.
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Таблиця

3.4

Ос11оsні психологічні хаrактеристики актуалізаторів
та маніпулятор1в

І

Маніпулятори

Актуал і затори

1. Чесність (прозорість. щv~vість, ау- 1. Брехня (фальшивість, шахрайство).
1

тентичніс.ть). Зцап·1і бут~-1 ширv~ми у

Використовvють пр;:йо:-~и, методи, ма-

будь-ЯК'1Х почуттях. ЯКИМf1 б вони не

нсври, "грають комедію•" розігрують ро-

l

були. Їх хараt<тєризують широсерд-

ілі. усі~1а силами прс:гнуть справляти вра-

ність. в>1;-.а:"·1іс1ь

Іження

2.

Усвідомлечk:ть (вщюн1к, 11-перес,

[2.

НеуLвідо~1леніс:ть (апатія, нудьга). Не

життєнаповненіс1ь). Дс.,бре бача.-ь і jусвідомлюють дійсного значення життя.
чують себе Тd інших. ЗдаїJ-Jі самі сфор-jМають нтунельне бачення", тобто бачать
~1увати свою думку 11ро твори м;1стец- Іі чують лише то, що хочуть бачити і чуги

~а, музичні rвори та про усе життя __L_
3.

Свобода (спонтанність, ві,с.кри-

тість). Волод1ють уміннями в1льного

впразу власного потенціалу. Бони хазяї власного жипя, суб'є:юп

13. Контроль (зuмкнен1сть. намірюВGність).
1 Для них життя - це шахматна гра. Прап 1уrь
!контролювап: оrгуацію; їх теж хтось конт-

І ро,~ює: Зовні збер1гаю-,-~ спокій ДІІЯ того.
і щоо приховати плани ВІД свого опонента

4.

Довіра (віра, переконання). Гли-

боко вірить в 1нших та в себе\ увесь

j4. Цинізм (безвіра). Не довіряЧ нікому -

Іні собі, ні іншим. В глибині своїі.1 не дові-

час прагне встановлювати зв·язон з

і р;~ють людсt,кііі природі взагалі. Поді,1я-

життям і долати труднощі тут і ,епер

\ють людей на дві _великі категорії: ті. кого
1КОНТрvЛЮЮТЬ, І ТІ, хто контролює:

~.

Вступати в !:011флі~.:п1 -~ оточенням _rюводи гься і мані11уляторам
і актуаJJізаторам. О,rнак. конфліпи у тих та інших рі·.ші, Так, акrуа
лізатор ризикує собою, ві..:хкриваючи свої почутття та ін rерсси. але
отрн!'vІує шанс їх :ш;юво:~ьнити. Конфлікти актуалізаторів більшою

:-.1ірою конструrстивні. вони виникають природньо і виконують фу11к11ію розв'язання проблем та емоційного поле1·шс1111я.
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Маніпулятори навпаки влаштовують конфлікти або запобігають
ім з на:\fірами, спеціально. Конфлікти маніпуляторів спроектовані і є
знаряддям досягнення чогось, матеріального або морального. Такі кон

флікти більшою мірою є деструктивними, тому що вони не полепну

ють, а ускладнюють проблемну, а тим більше конфліктну ситуацію.
Більш того, маніпулятори, переслідуючи свої інтереси, майс
терно ховаються від відкритих конфліктів, відтягуючи розв'язання
проблемного питання або прояснення чи врегулювання складних
стосунків, що найчастіше веде до несприятливих наслідків. Виникає

і зростає напруга, яка зросгuє так інтенсивно і до такого ступеню,
що ситуація іноді вихо;щть з під контро,1ю і повинна вирішуватися
за доrю:vю1·ою значно більш ск;1ад1-1их технологій.

Питання до самоконтролю:

1.
2.

Які Ви знаєте причини виникнення й ескалації конфліктів?

З.

Які Ви знаєте конфліктні типи поведінки?

4.

Як Ви визначите значення поняття проникливості особи і в чому

Що зумовлюють психологічні причини виникнення конфліктів?

виявляється проникливість у передбаченні конфліктів?

5.

Назвіть властивості проникливої людини, які властиві Вам, особливо

ті, які Ви використовуєте у передбаченні й прогнозуванні конфліктів.
б.

7.

Визначте види особистісних причин виникнення конфліктів.

Що містять індивідуально-психологічні чинники конфліктів? Який
взаємозв'язок індивідуально-типологічних та характерологічних
властивостей виникнення конфліктів?

8.

Визначте зміст маніпуляцій та особливості їх впливу на виник
нення конфліктів.

9.

Визначте, які існують форми подолання маніпуляцій у подоланні
конфліктів та виникнення внутрішньоособистісних конфліктів.

1 О. Дайте визначення конфліктної особистості. Назвіть типи конф
ліктних осіб і визначте їх основні відмінності.
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Практичні завдання:

1.

Самотестування та рефлексія типових причин виникнення влас
них конфліктів.

2.

Самотестування та обговорення акцентуацій поведінки та їх на
слідків у виникненні конфліктів.

З.

Визначення основних особистісних причин виникнення конфліктів.

Теми семінарських занять:

1.

Обговорення психологічних особливостей конфліктних типів по
ведінки.

2.

Особистісна несумісність, її психологічні характеристики та на
слідки.
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Розділ4
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ .·. ·.

КОНФЛІКТИ

Внутрішньоособ11стісний або внутрішній нонфлікт є одним з най
більш складних і первинних психологічних конфліктів, який відбува
ється у внутрішньому світі людини. О3начений конфлікт є гострим не
гативним переживанням, що викликане довготривалим протиріччям і

зіткнен~1ям структур внутрішнього світу особ~1Стості, та відображає її
протирічливі зв'язки з соuіальним середовище~1, ускладнення в при

йнятті рішень та розв'язанні проблем. Переживання особистістю сво
єї неоднозначності, складності внутрішнього світу. усвідомлення мін

ливості власних бажань та притягань, неможливості їх реалізації, ко

ливання самооцінки, боротьба мотивів

-

все це є простором внутріш

ньособистісних конфліктів, які можуть призводити як до конструктив

них, так і до деструктивних наслідків. Внутрішні конфлікти конструк
тивного характеру є необхідни~-1и моментами розвитку особистості.
Внутрішні конфлікти деструктивного характеру мають серйозну по

грозу і наслідки для особистості від розвитку особистісної конфлікт
ності, невротичних конфліктів, до адиктивної та суіцидальної поведінки.

Внутрішньоособистісний конфлікт:
поняття і види, моделі поведінки

4.1.

Розгляд особjrивостей різноманітних ко11ф,1ік·1 ів. їх з:v~істу. при
роди та особливостей ро3в'язання, лоuі;1ьно rюч1ш.:~ти з внутрішніх
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4

ВНУТРІШЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ

проблем окремої особистості. Психологічні дослідження внутрішньо
собистісних конфліктів завжди 3аймали особливе ;-.rісце в гуманітар

них, та в особливості в психологічних ;1осліджсннях. Це було пов'яза
но з тим, що внутрішньособнстісні або внутрішні конфлікти грають
ключову роль в багатьох конфліктах (міжособистісних або міжгрупо

вих, етнічних або сі:\Іейних, педагогічних або управлінських та ін.).
Ще в епоху середньовіччя людина розглядалася як об'єкт бо
ротьби, в першу чергу

-

си;1 добра і зла. В подальшому складність

духовного світу люд;ши поча,1а розглядатися як обов'язкова струк

турна характеристика особистості.
Внутрішньособистісний конфлікт визна 11 аl ться дослідникачи
як «Зіткнення у особистості 11риб;шзно рівних за силою, але проти

лежно спрямованих (амбіванентних) інтересів, прагнень, мотивів та

потреб, більшість з яких особистістю не усвідом,1юється».
Внутрішньособистісний конфлікт

-

1

це конф;rікт, що відбува

ється в психічному світі особистосгі. Даному ниду конфліктів влас

тиві деякі особливості, які треба враховувати при його вивченні:
Специфічність з точки зору струкrури конфлікту: внутрішній

•

конфлікт не має суб'єктів конфліктної взаємодії в особі окре
мих особистостей або груп людей.

Спенифічність форм прояву і протікання: внутрішній конфлікт

•

проходить у формі переживань, іноді надзвичайно тяжких. Не
рідко супроводжується стресом, страхо;-.1, депресією, іноді набу

ває форми неврозу.

Латентність або прихованість: внутрішній конфлікт не завжли

•

легко набачити, то!'.1у що люди більшою мірою не тільки не ус
ві;юмлюють власний стан конфлікту, але й приховують (свідо

мо або підсвідомо) іноді навіть від себе стан переживання кон
флікту під активною діяльністю, підвищеною контактністю або
веселістю тощо.

1

Зазь1кин В. Г. Психология личности в конфликте: Учебное пособие. изд.

-

СПб.: Питер,

2004. - 224

2-е

с.
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Найбільш впливовою і інтелектуально насиченою стала на межі

19-20

сторічь теорія З. Фрейда, в якій внутрішній конфлікт особис

тості виступає як постійна і значна динамічна сила. Саме теор1я пси
хоаналізу З. Фрейда започаткувала розуміння психологічної приро
ди внутрішньособистісних конфліктів, у відповідності з якою внут

рішній конфлікт особистості розглядається як «результат протиріччя
між бажаннями «Воно» (Ід) та «Зверх-Я» (Супер-Его), сексуальними
потягами і моральними обмеженнями, а також інстинктами смерті
та руйнування».

Згідно з З. Фрейдом, людина конф~1іктна за своєю природою.

1

Визначальна роль в 110вс;~інці людини належить інстинктам, при

цьому особливе значення мають два інстинкти: Ерос (сексуальний

інстинкт), Таюпос (інстинкт агресії, деструкції і руйнування).
Внутрішньоособистісний конфлікт є одвічною боротьбою між
Еросом і Танатосом, більш того, ця боротьба визначає і розвиток

всього людства. З. Фрейд 11оказав, що в психіці ;rю,.~ини існують ус
відомлювані і неусвідо:v~лювані бажання, направлені на одні і ті ж
об'єкти. Вони часто мають протилежний З:\1ісr, що також пояснює
суперечшсть людини.

Всі людські почуття суперечливі, що приводить до постійної
боротьби між ними. Амбівалентність почуттів є як безпосереднім
результатом, так і слідством суперечності соціального буття, остан
нє посилює амбівалентність до стану конфлікту. Неврози відобража
ють внутрішньоособистісний конфлікт, який людина не в змозі са

мостійно подолати.
Фрейд З. вважав, що енер1·ія сексуального потягу може сублі
мувати в різноманітних видах діяльності людини, у тому числі у

творчості. Він прийшов до висновку про те, що основою людської

життєдіяльності є енергія сексуального потягу та його сублімація.

1

Фрейд З. Психология бессознате,1ьного. М.: Просвещение, 1990. 44 7 с.; Фрейд З. Избранно~:. В 2 кr1. - М" 1990; Фрейд J. Введение в
нсихоанализ. Лекции.
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Внутрішньоособистісний конфлікт може вирішуватися саме за допо

могою механізму сублімації.
Для з'ясування змісту розуміння З. Фрейдом внутрішньоосо
бистісного конфлікту важливою є його концепція щодо трьох прин

ципів психічної діяльності: принцип постійності, принцип задово
лення, принцип реальності. Дані принципи є мотиваційними стиму
лами діяльності особистості.

Так, принцип постійності реалізується в наявності у індивідів
здатності підтримувати психологічне збудження на відносно постій
ному рівні. Принцип задоволення полягає у прагненні особистості
до отримання задоволення та уникання болю й страждання. Але реа

лізація

принципу задоволення

протистоїть принципу реальності,

який зумовлює від індивіда дій відповідно до умов зовнішнього сві
ту. Якщо принципи задоволення і постійності є природженими, то
принцип реальності формується й реалізується особистістю в проце
сі її життєдіяльності.

Згідно концепції про три принципи психічної діяльності, внут
рішньоособистісний конфлікт розвивається відповідно до станов

лення особистості, та є складним і суперечливим переходом від до
мінування принципу задоволення в діяльності та ухвалення поєд
нання принципу реальності і діяльності згідно цим принципам. Бо
ротьба принципів задоволення і реальності обумовлює конфліктну

основу відчуттів, бажань людини.
Структура особистості за З. Фрейдом найбільш виразно відобра

жає його уявлення про конфліктну природу людини. Вона підкрес
лює відповідність структури особистості людини і структури психі
ки. Особистість є єдністю трьох суперечливих складників: «Воно»,

«Я» і «Зверх-Я».
З. Фрейд розглядає «Воно» як первинну, природжену інстанцію,

що є ірраціональною та підлягає принципу задоволення. Це несвідо:\іі
імпульси і реакції, що мають психобіологічну форму вияву і біологіч
не походження. «Воно» є віддзеркаленням боротьби Ероса і Танатоса

і виявляється в бажаннях і потягах, в активності особистості.
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«Я» визначається як розсудливість, ро1умність. Цей організова
ний, раціональний початок особистості, виконуючий функції само
збереження організму, що здійснює контроль інстинктів і імпульсів.
Дії «Я>, засновані на реалізації принципу реальності. Ірраціональні,
несвідомі імпупьси «Я» приводить у відповідність з вимогами реа
льної дійсності.
«Зверх-Я» є продуюо:-1 культури. В ньому реалізуються ком

плекси совісті, мора;1і, соціальні норми і вимоги, які пред'являє сус
пільство до людини.

«Зверх-Я» є результатом досвіду індивіду,

впливів соціуму та виконує функції контролю і покарання, оцінки й
підкріплення індивіда.
В своїх вчинках людина реа;1ізує «Воно», «Я», «Зверх-Я», які

знаходяться в 11остійній сунсречності і протидії, дії і реакції людини
та с насjfідком взаоюзв'язку усіх трІ,ох структурних компонентів. З
метою збереження власнuї цілісності, особистість виробляє неусві

л.омлені захисні :\1еха11і]МН від негативних, руйнівних наслідків про
тидії. Такими захисними тv1еханізмами згідно з З. Фрейдом є:

•

Сублімація

спосіб подолання фрустрацій шляхо:..1 погJІиблен

-

ня в яку-небудь справу;

•

Заміщення

замінення

-

витиснутого

потягу

або

уявлення

якою-небудь тенденцією або символом;

•

Витіснення

усунення індивідом з свідомості думок, мотивів,

-

відчуттіn тощо;

•

Регресія

звернення до примітивних, спрощених форм поведін

-

ки, мислення, повернення до дитячих станів та поведінки дитини;

•

Проекція

-

неусвідомJ1ене ототожнення, перенt:сення або при.

.

.

писуванвя власних почутпв, потяпв, думок шшим людям;

•

Раціона:1і3аuія

-

легалізація і раціональне пояснення з метою

виправдання себе, в:rасних почуттів, вчинків, думок, навіть то
ді, коли вони спочатку є ірраціональними;

•

Реактивна освіта

-

зміна неприйнятних або неприємних для

свідомості вчинків'\ мотивів, тенденцій на більш прийнятні для
ІІІДИВІДа;
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•

Ідентифікація

•

Фіксація поведінки

-

несвідоме ототожнення себе з іншою особою. уно

дібнення з об'єктом, що виюшкає страх, з мстою захисrу від нього;

-

прагнення зберегти апробовані моделі

поведінки, мислення, стереотипи сприйняття.

Основним механізмом захнс1у від переживання внутрішньособис
тісних конфліктів З. Фрейд вважав суб,1імаuію, тобто перетворення
сексуальної енергії людини в інші види його ліяльності, в тому чисш

1в

творчість. Крім перслікованІІх, до захисних механізмів в розвиток по
глядів З. Фрейда, також відносять: заперечення, ізоляцію, фантазію,

.

.

придушення. компром1с, зflперечення реальност1, знищення тощо.

Фрсі,/д З., розглядаючи пробле:'>fу внутрішньоособистісного кон
флікту. не зводив його до категорій \<позипшний» або «негативний»,

але показав. що творчість є одним з 11роявів означеного конфлікту.
Субліма1~ія нссвідо:-лого. незадоволеного. пригніченого може набу
вати достатньо руйнівні форми для самої особистості. Захисні меха
ні3мн грають надзвичайно велику роль в житті людини, оскільки до

помагають долати суперечності між бажаннями, очікуваннями і розу
мінням неможливості їх реалізації. Проте в конфліктних сиrуаціях, в

кризові періоди життя, ·3ахисні механізми «:\южуть загнати всередину
внутрішньоособистісний конфлікт. перетворивши його в неусвідом

лене джерело незадоволеності собою і зіткнень

1

оточуючими» 1.

Фрейд З. постулював внутрішній конфлікт у людини двох фун
даментальних прагнень: до життя і до С\fерті. Випробовуючи напру

гу і внутрішній процес руйнування, особистість переживає незадо
воленість собою і за допомогою захисних механізмів приписує влас
ні проблеми іншим, проявляючи при цьому агресію.
Істотне значення в поведінці людини та її розвитку внутрішньо
особистісних конфліктів, в психоаналі3і мають «керуючі ві11чуття»

-

відчуття страху і провини. Саме відчуття 11ровини і страху призвс.1и
людей до встановлення табу

-

норм і заборон в поведінці людини

та до формування первинних соціальних заборон.

1

КонфJІикто.1оп1я .1 Під ред. Кармина А. С .. -

СПб: Лань, 1999. -

С. 98.
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Відчуття

провини

в

психоанашз1

пояснюється

діяльністю

«Зверх-Я». Виділяються три види тривожності: викликана реальніс
тю, активністю несвідомого «Воно» і «Зверх-Я». Головним є звіль
нення «Я» від тиску за допомогою вже вищеперерахованих способів.

Проблема полягає в зміцненні «Я», наданні йому достатніх енерге
тичних сил для самостійності. Взаємостосунки між «Я» і «Воно»
З. Фрейд порівнював з стосунками верщника («Я») і коня («Воно»).
По віднощенню до «Воно», «Я» подібно вершнику, який повинен
приборкувати коня, перевершуючи його силу, з тією тільки різни
цею, що вершник намагається вчинити це власними силами, тод1 як

«Я»

-

силами запозиченими.

В психоаналізі приділена увага ролі глибинних, неусвідомлюва
них мотивів в поведінці людини. Проблеми внутрішньоособистісних
конфліктів тісно пов'язані з аналізом несвідомого та його впливом
на свідомість, з наявністю суперечностей і боротьби між ними. Не

свідоме проявляється в різних помилкових діях індивіда, обризах,
обмовках, забуванні імен та ін. Все це є результатом дії прихованих
мотивів. В психоаналізі зроблено спроби дати аналіз несвідомим ір
раціональним спонуканням і таким шляхом оволодіти ними.
Положення, які

сформульовані

і

обгрунтовані

в класичному

психоаналізі З. Фрейда, отримали подальший розвиток і інтерпрета
цію або ж критику в роботах його послідовників і опонентів, зокре
ма, в теоріях А. Адлера, К. Юнга, К. Хорні, Е. Фромма тощо.
Так, А. Адлер розглядав принцип єдності особистості як го

ловний принцип аналізу, а соціальні чинники вважає визначальними
в процесі її формування. З його точки зору, головним чинником при
формуванні особистості є прагнення до влади і потреба компенсації
.

...

1 зверхкомпенсац11

.

.

І

комплексу неповноцшносп.

А. Адлер вважав, що формування характеру особистості відбува

ється в перші п'ять років життя. В дитячому віці особистість випроба-

1

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Адлер А. Наука жить.
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вує вплив різних неснриятливих чинників, в результаті uього у неї фор
мується комплекс не11овноцінності, який згодом надає істотний вплив

на поведінку, активність, образ думок індивіда. Це багато в чому пояс
нює причину і зміст внутрішньоособистісного конфліюу, який особис
тість праше подолати. І долається цей ко11ф,1ікт за допомогою «соці
ального відчупя». «Соціальне відчуття», зв'Я3оh: індивідів один з одним,

яке є природженою властивістю людини і має соціобіологічну приро

ду, він розглядає як найважливіший критерій психіч1юго життя індиві
да. Недостатній рівень соціального відчуття виявлясться в злочинності,
алкоголізмі, наркоманії, самогубствах, статевих збоченнях тощо.
Стиль життя А. Адлер розглядав як форму компенсації. Успішною
ко:v~пенсацією є досягнення індивщом збігу його устремлінь в перевазі
із з:-.1істом соціальних інтересів, часткова ко\шенсація досягається при
однобічному пристосуванні до житгя, 11ри гіпертрофованому розвитку
однієї здатності. Ви,1іляється також зверхкомпенсація, коли індивід
компенсує свій комп.1скс уявною ко:-.шенсацією, наприклад, хворобою.

У тако.:vtу рюі хвороба є вюrравданпям його невдач, неуспіху.
А. Адлер надавав велике значення механізмам компенсації і
зверхко:v111е11сації як мотивам діяльності і новсдінки людини. В ході
роботи над проблемою комплексу неповноцінності, принципу ком
пенсації (адекватної і неадекватної або вигаданої) і звсрхкомпенса

ції, він досліджує несвідоме, його зміст і структурні елементи, особ
ливе значення надаючи внутрішньоособистісним конфліктам в праг
ненні особистості до переваги над іншими.
К. Юнг вивчав проблему внутрішньоособистісних конфліктів
шляхом роз1ляду комплексів, розробив і ввів в нсихологічну практи
ку поняття «комrшекс Електри», який доповнив поняттям «комплекс

Едіпа», що стосується потя1·ів і переживань дівчинки по відношен
1
ню до батька, звідси неусвідомлена неприязнь до матері. Розвиток

1

ІОнг К. Г. Психологичсскис типь~. -- М., 1995; ІОнг К. Г. Тсвистокские лскuии.
- К.: СИНТО, 1995. - 227 с.;
Роузен Д. ДАО Юю-а. Пугь целоспюсш. -К.: София, 1997. -253 с.
Аналитичсская психология: теория и нракшка.
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культури і цивілізації К. Юнг взяв за першоджерело активності пси
хічних процесів особистості, внутрішньоособистісних конфліктів,

особливу увагу надаючи проблемі несвідомого на індивідуально:-.1у і
колективному рівні. При розгляді проблем конфліктів він виходив з
І'вердження про незмінність в історичному процесі змісту і форм
розвитку особистості.

В розгляді конфліктів важливим є розроблена К. Юнгом типо
логія особистості, що дозволяє ефективно оuішовати психологітше
пристосовування індивіда, його домінуючий психо;югіч11ий зміст.
Типологія особистості за К. Юнгом базується на визначенні:

•
•

двох особистісних установок

-

інтраверсії і екстраверсії;

чотирьох типів орієнтацій або функцій

-

мислення, почуття,

відчуття, інтуїції.
К. ІОнг

обrрунтував

концепцію

структури

особистості.

яка

складається з чотирьох базисних елементів: особистісного свідомого,

особистісного несвідомого, колективно1·0 свідо,\юго і несвідомого.
Колективне несвідоме є віддзеркалюванням досвіду всіх попередніх
поколінь в душі індивіда. Структура колективного несвідомого до
статньо складна і містить загальнолюдське, національне, гру11овс, сі
мейне та ін. несвідоме.

К. Юнг розробив і дослідив поняття «архетипу», яке є істо

ричною і універсальною формою мислення. Архетипи містять в
собі програми поведінки особистості, виявляються у міфах, мис
тецтві, релігії, фольклорі, науці, а також у сновидіннях людини.
Прикладами архетипів є символи і образи

-

мати, батько. дити

на, старець та ін.
Особливу увагу в своїх дослідженнях К. ІОнг звернув на аналіз

«душі сучасної людини». Він відзначає, що сучасна людина :швжди
самотня, її душа перенесла величезні (історичні) потрясіння і тому
вона стала украй невпевненою. Душа ,~vчасної людини знаходиться

в безперервній боротьбі суп<?рс'шостсі! Вt1утрішнього і зовнішнього
світу, що визначає існування постіі;:юго впутрішньоособистісного
конфлікту.
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Один із провідних представників неофрейдистського напряму
Е. Фромм ·шерл1ється до проб.1ем внутрішньоособистісного конф
лікту, розгля.паючи його в аспекті «екзистенціальної дихотомії». Ав
тор робить висновок про наявність таких суперечностей, які містять
ся в самій сутності людини. Тому вони не можуть бути подоланими:

проблеми життя і смерті. обмеженість життя. величезні потенційні
можливості людини і обмежені умови їх реалізанії.
Е. Фромм розвинув теорію соціального характеру. До типів ха
рактеру віднесено рецептивний (пасивний), експлуатативний, нако

пичувальний і ринковий. Типи характерів реалізуються шляхом дії
психічних механізмів: мазох1стського, садистського, деструктивного

і конформістського. 1
В психіці людини міститьс51 конфлікт двох початків: життя і

смерті. Біофільство

-

не глибинна життєва оріrнтанія людини. Во

на протистоїть с:'vІ"ерті. Некрофільство

Це

-

-

пристрасть до знищення.

інший аспект природи людини. Некрофілія

--

антипод біофі

ла. Некрофільські тенденції зміцнюються по мірі відходу людини
від нрироди в світ речей, техніки, індустріалізації, загострюючи су
перечливість і конфліктність психіки людини.

Е. Фромм детально аналізує причини, форми, зміст деструктив
ності як основи внутрішньоособистісного конфлікту. Зростання й

змінення особистості мож1иве лише у випадках, якщо людині вда
ється звернутися до нових способів осмислення життя. Не дивля
чись на те, шо життєздатні пристрасті ведуть до самоствердження

людини, посилюють його відчуття радощів, набагато більше сприя
ють вияву його цілісності, ніж жорстоюсть і деструктивність, проте
усе переліковане в рівній мірі бере участь в реа;1ьному людському

існуванні.
Внутрішньоособистіr:ний конфлікт ·ш Е. Фроммом набуває знач

ного соціального значення. Деструктивність характеру конфлікту

1

Фро\ІМ 3. Анатомия человеческой леструктивносги. - М., 1994. 3. Человек для себя. - М.: Колсгиум, J 992. - 253 с.

447 с.;

Фромм
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·-------------вбачається автором в бажанні зруйнувати світ, щоб п03бутися вщ
чуття власної безсили, як остання с11роба не дати миру зруйнувати

себе. Деструктивності протистоїть конформістський тип орі~ ~панії
людини, зандяки чому вона долає відчуття власної неснроможності.
Людина повинна прийняти на себе ві;щовіда:1ьність за са:vюго себе і
ви·шати, шо тільки

власними зусиллюш вона може зн<~іітн сенс

HJJuCHOГO ЖИТТЯ.

Досить поширеними та на;лвичайно популярними в 11сихології
конфліктів є роботи К. Левіна, який: розглядав різні види внутріш

ньоособистісних конфліктів. С11ираючись на розроблену «теорія по
1

ля» особистості, він запропонував настунну класифікацію внутріш
ньособистісних конфліктів (юш. таблишо

4.1.).

К. Хорні визначаю•1і психологічні причини виникнення внуг
рішніх конфліктів, вважав, що rювелінка особистості визначається
несвідомим. Саме несвідомі спонукання, на лумку автора, мають
афективний,

емоційний

характер,

при

цьому

вілс1уття

тривоги

розглядається К. Хорні як базисне у ,1ос;1ідже1111і і моделюванні

повелінки.

2

Тривога, за К. Хорні, с однил1 з най11оширсніших афектів, які
відчуває людина, а ворожі с11онуканr1я утворюють головне джерело
невротичної тривожності. Автор виділяє чотири основні способи
уникання тривожносп:

раuіоналізація;

•
•
•

заперечення;

спроба приглушити тривогу (наприклад, шляхом застосування
алкоголю або наркотиків);

уникання (або утікання) нід хвиjJюJОчих лумок, відчуттів, спо

•

нукань чи ситуацій, які їх вик;rик;1ють.
1

Левин К. Рюрешение со1tиапьнь1х конф:шк~х;13.

рия личности К. Левина.

СlІб.

2

-- М" І 9R І;

Х1,~·;ш

- П16. 200U; Зейгарник Б. В. Тео
~:' глср Д. Теории личности. -

_rr .

1997.
Хорни К. Невротическая личность нашего вр.:~1с11и.- М: Прогресс, І 993. 240 с.; Хорни К. Ваши внутршние конфлик 1 и. - СІ 16: Лань, І 997. - 212 с.
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Таблиця

4.1

Класифікація внутріи11-1ьособистісних конфліктів за!<. Левіном

Тип

Причина

Модель

конфлікту

вирішення

Екsівалентний (набли-

Вибір двох або більше в рівній мірі при-

ження-наближення)

ваб,1ивих і взаємовиключаючих об'єктів

Вітальний (уникання-

Вибір між ,GB()"1a в рівній мірі неприваб-

уникання)

.ливю1и об'єктами

Амбівалентниf1 (на-

І Вибір об'єкту, в котрому водночас пр11-

блf1же11ня-уникання)

.сутні привабли11а і неприваблива сто-

Компроміс

Компроміс

Примірення

І

Ірон11

Внутрішньоособиспсниіі конфлікт, :щ К. Хорні, виявляється у:

•

стосунках ;1106ові, 11рих1шь11ості і стан;1с11ь jІJОднни (як до ін-

•
•
•
•

с 1с~в:1сннях, пов' я3ш111х і::1 оцінкою «Я»;

ших ,1ю;tей, так і з іх боку):
ставленнях, пов' язс~них і3 самоствердже1111яі\1;

ставJІсннях, пов' Я3аJІИХ і3 агресією;
ставленнях, що пов'я3ш-1і з сексуальністю.
К. Хор11і ви311ачає три основні :--rодслі поведінки як резу;1ьтат

вирішення в11утрішньоособистісних конфліктів:

•

прагнення до ;1юдсй

--

нрагнсння до єднання з іншими людьми,

причетність до 1·ру1ш, до суспільства

--

таким чином особис

тість на:--1агається забезнечити себе (:-.юдсль суІ\1існої діяльності,
В3ас\юдїі, інтенснвно1·0 с11і:1кування);

•

прагнс1111я вщ .1юдсй

--

прагнення бігти від людей, від спілку

вання з rшми, відходити від сус11ільства, при цьому бажання
створювати с;вій н:~асний (можливо, ілюзорний) світ (:\1одсль
ві;rходу ві.1 спіпкування та нзасмо;~ії);

•

прагнення прО'І и ;1ю;~ей

-- -

11рагнення руйнувати еві г, боротися

проти нього (модсJІЬ боротьби та руйнування).
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Моделям поведінки, що виділені К. Хорні, відповідають і
типи конфліктних особистостей: стійкий; запобігаючий; деструк
тивний.

Визначені моделі поведінки в ситуації внутрішньособистісного

конфлікту в більшій або меньшій мірі як раз і є причиної так званої
зовнішньої конфліктності особистості, яка має прояв у міжособис
тісних та інших конфліктах. К. Хорні розглядала внутрішньоосо
бистісний конфлікт як результат впливу на особистість різних соці

альних чинників. Особливу увагу автор надає проб,1емі задоволення
потреб особистості, з також тенщ:нції все зростаючої су11еречшrвос
ті особистості й розриву :\!Їж сти:v~улюванням потреб і можливостя
:\ІИ їх реального задово.'lення.

Вивчаючи нроблематику внутрішньоособистісr:их конфлік
тів, дослідник багато уваги приділяє питання:.1 взасмозв'язку 110треб і ступеня їх ·~адоволешrя. Перетворення, що відбуваються в

суспільстві, яке змінюсться, зуl\1овили не тільки змінення проце
су пошуку та отримання індивідом і;~ентичності, але і сам зміст

цієї ідентичності як однієї з першоряш1их і жи rїївих людських
потреб.

Процес розвитку ідентичності може бути представлений як ін
теграція та диференціація різних взаємопов'язаних елементів (іден

тифікацій), трансформація підструктур ідентичності, Зl\1Їна їх ієрар
хії. Передумовою інтеграції є успішне взаємоузгодження та прохо

дження нормативних крю, успішне вирішення життсвих проблем і
конфліктних ситуацій. Якісний аспект включення індивіда в ті або
інші групи відображається поняттям «соніальна ідентичність» осо

бистості, а з:-..1істовними її компонентами є: індивідуальна саІ\Іооці
нка, надбання й переживання соціальної ідентичності і соціальне

.

поршняння.

1

[

Воронова В. И.,

Ложкин Г. В.,

Плющ

идентнчности стул,ентов

-

ло1·а.

С. І 08-116.
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В основі соціальної ідентичності лежить глибинний когнітив
ний механізм, що виконує найважливішу диференціюючу функцію.
Головною у:-.ювою соціальної ідеЕтичності є усвідомлення себе єди

ним цілим, що входить в конкретну соніальну спільність індивідів.
Дослідники вказують, що незадоволення даної потреби може озна

чати для індивіда серйозний кризовий стан.

4.2.

Переживання як основа

внутрішньособистісних конфліктів
Переживання особистістю власної неоднозначності, складності
внутрішнього світу, усвідомлення змінності і нестабільності світу,
власних бажань і до:-.шгань. та нерідко

-

ко:швюшя самоонінки, боротьба мотивів

ньоособистісних конфліктів.

неможливості їх реалізації,

-

все це є полем внутріш

1

Внутрішньособистісні конфлікти можна поділити на лві групи
в залежності від протирічь, що лежать в основі конфлікту:

•

виникають як результаг переходу об'єктивних протирічь, зов
нішніх по відношенню до людини, у внутрішній світ (моральні
конфлікти, адаптаційні та ін.);

•

виникають з протирічь внутрішнього світу особистості (мотива
ційні конфлікти, конфлікт неадекватної самооцінки), котрі відо
бражають ставлення особистості до середовища.

О. Донченко і Т. Титаренко виділяють три рівня розвитку пси-

.

.

ХОЛОГІЧНОГО 11ротир1ччя:

•
•

психологічна рівновага внутрішнього світу особистості;
порушення рівноваги, ускладнення видів діяльності, проекція

11сихологічпого доскомфорту на роботу, спілкування з оточен
ням (внутрішньособистісний конфлікт);

1

А1111упов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учсбник nля вузов. Юнити, 1999. - 551 с.

М.:
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неможливість реалізації 11ланів і програм, «переривання жит

•

тя», неможливість виконувати власні життєві функції до того

часу, поки не вирішиться протиріччя (життєва криза).

1

Як ви·шачшоть автори, на кожному з рівнів можливо вирішення
протиріччя. Ця можливість залежить від того, що людині необхідно
для нор:-.шльного і повноцінного життя, яким потребам та їх реаліза

ції погрожує від!\юва або неУІожлшість реаліз<lції.
Може бути і так, що

;ro

внутрішньоособистісного конф;1ікту

людина так і не прихо;шп, але нерідко все ж таки протиріччя розви

вається далі і 11среростає у внутрішній конфлікт.
Відзначають різноманітні умони виникнення внутрішньособис
тісного конфлікту та супроводжувального його переживання:

особистісні умови (ск;ш;щий внутрішній світ та актуалізація ці

•

єї складності; складна ієрархія потреб і мотивів; високий рівень

розвитку почуттів та цінностей; підвищена схильність особис
тості до самоаналізу і рефлексії);

зовнішні умови (задоволення глибоких і акrивних мотивів і став

•

лень особистості стас неможливим або знаходиться 11ід загрозою);

внутрішні умови (наявність суттсвих протирічь між різнюш сто

•

ронами особистості; усвідомлення особистістю суб'єктивної не

вирішеності ситуації, коли людині здасться, що вона не зможе
пережити ситуацію вибору та емоційно занурюється в неї та ін.).
Переживання, як відо:v~о, с формою активності особистості. в

якій усвідомлюється протиріччя і відбувається процес його розв'я
зання на суб'єктивному рівні. Переживання є емоційно забарвленим

станом особистості. Ф. Василюк розглядає

«". переживання як вну

трішню діяльність, внутрішню роботу, за допомогою якої людині
вдається 11еренести ті чи інші ... життєві події ... встановити втраче
2
ну душевну рівновагу .... впоратися з критичною ситуацію».

1

Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: ко11ф,1икт, гармо1111я. - Киев:
1989. - 175 с.
Василюк Ф. Е. Психоло111я нережив<Lния. - М.: МГУ. 1984. - 200 с.
І Іоюпиздат,

2
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Для внутрішнього конфлікту особистості, на думку автора, вла-

.

.

.

стивс ЦІННІСНС переживання, до якого ВІДНОСИТЬСЯ:

•

особистісп, не дося1·ла вищих етапів ціннісного вдоскон~лення,

що супрово;~жується зміною її ціннісно-мотиваційної системи
(на11риклад, мотиви, які не відповідають цінностям, відверта
ються свідомістю принципово або ж стають незначущими);

•

особистість знаходиться на вищих щаблях розвитку ціннісної
св1домості (нанриклад, не цінність належить особистості, а са
ма особист1сн є частиною цінності, належить їй і в ній знахо
дить сенс життя).

В цijJo;-,1y, на думку А. Я. Анцупова і А. І. Шипілова , пере
1

живання внутрішньособистісного конфлікту с11ецифічні і відріз
няються від інших типів переживань: досить високою психоемо

ційною напругою; снецифікою усвідомлення особистістю трудно
щів даної ситуації; проявлює процес вибору, су:-..шіву та боротьби,
ві;rображає

персструктурування

ніннісно-мотиваційної

системи

особистості.
Переживання. що супроводжують внутрішні конфлікти та с їх

спецнфічно10 відзнакою, можуть мати позитивні і негативні наслід
ки в :шлсЖНlІСТІ:

•

від ступеня переживання та психоемоційної напруги, що супро
воджують внутрішній конфлікт;

•

від конструктивної або дсструкгивної спрямованості конфлікту.
Так конструктивні внутрішні конфлікти ускладнюють психічне
життя людини, снрияють її розвитку і особистісному зростан
ню, вони є основою його морального розвитку та особистісних
2

змін. Крім того, конструктивні і 1юзитивно спрямовані конф
лікти формують особистість, її самооцінку, Я-концепцію, само
рсгу;1яцію тощо.

Анцупов Л. Я., Шинипов А. И. Конфликтология: Учсбник для ву:юв. - М.:
Юнити, 1999. - 551 с.
z Лушин П. В. І Ісихолошя личrюсnюго из:v~енения. -Кировоград: 000 Имекс ШД,
1

2002. -

360

с.
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Деструктивними, негативними конф11іктuми вважаються ті вну
трішньоособистісні конфлікти, які поглиблюють роздвоєння особис
тості, переходять у життєві кризи, шо супрсво;>,жуються суттсвюш і

глибокими переживаннями, призводять до розвитку невротичних ре
акцій, аддиктивної і суїцидальної поведінки.

До суттєвих наслідків деструктивннх внутрішніх конф!Іікrів
відноситься у першу чергу і те, що вони порушують життє1шй никл
особистості та успішність життєдіяльності людини, вони знижують
ефективність

професійної

діяльності

га

.

пр~uездапrість
.

сприяють виникhенню втомлюваност1, розвитку нсврозш

la

людини,

.

р1:шо.\1а-

нітних стресів, пов'язаних з неуспішністю діяльності.
Довготривалі внутрішньособистісні конфшкти можуть затримувати
розвиток особистості. Так, Л. І. Божович Rідзначає, що << ••

людина.

яю1 постійно стикається з внутрішніми конф;1ікт<1ми. відрізняється
невпевністю, нестійкістю поведінки, нездатністю досягати свідо:-.ю
поставлених цілей, тоб10 в неї відсутні риси . які є основ1шми і влас.

.

.

....

~

.

ТИВІ ПСИХОЛОГІЧНО зрІЛІИ ОСООИСТОСТІ»

І

Суттєвим є і те, що властиві внутрішнім конфліктам нерсжи
вання, коли вони займають суттєве місце в житті людини, і людина
не може не тільки знайти вихід з складної ситуації і ·3 стану сноєї

психоемоційної напруги, стають неможливими для подолання і роз
в'язання, підсилюють і поглиблюють на11ругу, стан стресу, стиму
люють виникнення невротичних конфліктів.
До основних видів невротичних конфліктів. яких існує досить

значна кількість, В. М. М' ясищсв відносить :
•
істеричний невротичний конфлікт, який
2

ними домаганнями

особистості

у

віщна•шється завище

поєднанні

3

недооцінкою

об'єктивних умов та вимог ото•1сння і соціуму;

обсесивно-11сихастенічний неврогичний конфшкт, який нід

•

різняється

1

якихос1,

нав'язливих

станіn (фобій),

Божович Л. И. Проблеми формнроnаю1;· .1ичности: Изобр. психол. тр. М.: ИПП,

2

наявністю

1995. -

352

с.

Мясищев В. ll. Личност~- и неврозь1. -- Л.: Лf"У, 1960. -- 242 с.
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відзначається суггєвюш протиріччями у вш:сних потребах, між
бажаннями і обов'язками, між моральними пришrипами і влас
ними прихильностями;

•

неврастенічний невротичний конфлікт відзначається протиріч
чями між можливостями особистості та її завищеними вимога
ми до себе.

Практично всі визначені види невротичних конфліктів супро

воджуються внутрішніми конфліктами, переживаннями, протиріч
чями та психоемоційною наr:ругою, що може приводити до різно
манітних форм деструктивної поведінкою

і

пошуку особистістю

можливих і досяжних форм її зниження або 11одолання.

4.3.

Внутрішньособистісний конфлікт

та адиктивна поведінка
Сграх перед дійсністю визиває прагнення бігти ві.п реальності.
В більшій мірі страхі властиві людям з низькою пристосовуваністю
до труднощів і низьки:v~и адаптаційнюш здібностями. У пошуках за
собів захисту від напруги, стресу у таких людей найчастіше розви
ваються форми адикшвної поведінки. Адиктивна поведінка

одна

-

з форм деструктивної поведінки. котра має прояв у прагненні від
уникання реальності шляхом змінення власного психічного стану за
посередництвом прийому деяких

речовин або постійної фіксації

уваги на визначених предметах або вищих видах діяльності, що су
проводжується розвитко:..1 інтенсющих е:\юцій.

Сутність адиктивної поведінки міститься в тому, що, прагнучи
уникнути

.

.

в1д рсальносп

штучним шляхом, люди прагнуть

.

змшити

власний психічний стан для набуття ілюзії безпеки, набуття рівнова
ги. Цей процес настільки захо11люс :1ююшу, що починає управляти її
жи гтям. Людина стає безпорадною перед власною пристрастю. Во

льові зусилля слабнуть і не дають можливості протистояти адикції.
Виникають взаємні труднощі в процесі сумісної діяльності адикції з
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іншими людьми. Потреба в самопізнанні, самозтвердженні і підтвер
дженні особистості з аддиктивними особливостями реалізують, на
самперед, у контактах з подібними.

У спілкуванні з іншими норушуються, викривлюються і втрача
ють цінність такі значущі механізми міжособистісної перцепції як і;1ен
тифіканія, емпатія, рефлексія. Лдикт обмежує розвиток особистісного
потенціалу,

насамперед:

комунікативний,

пізнав<шь1шй,

:-.юра..т:1ью1й,

творчий та естетичний. Таким ЧИ!ЮІ\І, прагнення бігти від проблем і
ілюзія комфорта прирікають адикта на особистісний застій, нереалізо
ваність або повне руйнування. Оточуючі люди відчувають не3адоволе
ність такою поведінкою, підвищуються конфлікти. Роблячи спробу 3а
побігти усю~аднених конфліктних сигуацій, а;1икт навпаки все більше
розширює зону конфлікту та 3більшує кількість нсвирішс1111х про\Jлсм,
а значною мірою ускладнює життя собі та своїм бпизьким.
Існують різні види адиктивної поведінки як фар:-.1ако!lогічного,

так і нсфармакологі<нюго характеру. Вони представляють собою се
рйозну погрозу для психічного і фізичного ·щоров'я не тільки са;-..шх

адиктів, але й тих, хто їх оточує. Значна школа надається ;-..1іжособ11стісним стосункам. Адиктивна поведінка с гас реальною проблемою
реалізації особистісних ресурсів, що с суттєвою складовою у повно
цінному функціонуванні суспі:1ьства.
Бажання змінити настрій і подолати внутрішньособистісні конф
лікти досягається за допомогою різних адиктивних ап.:нтів або форм,
що змінюють психічні стани ПІ переживання внутріr:шіх конфліктів:

•

фармакологічні форми (алкоголь, наркотики, токсичні речови
ни, ліки та ін.);

•

нефармакологічні форми (азартні ігри, комп'ютер, секс. го,10дування та переїдання, трудоголі3'vt н1 ін.).

Види адиктивної поведінки

маюгь специфічні

властивості

і

прояви, вони не рівноцінні і за своЇМі! н:1слі;~камн. Во,rщочас з uсо
бистісним занепадом ро·3виваються

ccpii,Ymi

порушення на психі•1-

ному рівні та рівні органі3му. ІІідвиш.:на потреба у збільшенні дози
може визвати втрату контро;1я і смерть ві;t передозування.
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Таблиця

4.2

Профілактика адиктивної поведінки
як прояву і наслідку вн9трішньоособистісних конфліктів

Назва

Мета

напрямну

Профілактика

Соuіальний

І

Методи

реалізації

!1. Формування мотивації на повну відмову від
І

розвитку залеж- ~вживання наркотиків.
н_ості .. пси~олопчна 1 сошальна

1

адагп ація

2. Формування мотивації на зміну поведінки.
З. Розвиток проблем долаючої поведінки.

1

І 4. Формування соuіально-підтримуючої пове

\дінки і стратегії пошуку соuіальної підтримки в
І

просоuіальних мережах

Психолоrіч-

Розвиток моти-

ний

вацїі на зміну

І

життєвого сте

1. Подолання

бар'єрів усвідомлення емоційних

станів.

\2. Усвідомлення формуючої залежності від

реотипу подо

/психоактивних речовин, як проблеми особис-

лання формую-

І

чої залежності

тості.
З. Розвиток когнітивних і поведінкових страте

гій проблем долаючої поведінки

( стратегії роз

в'язання проблем, пошуку прийняття соціаль
ної підтримки, розпізнавання і модифікація

стратегій уникання).

\

J4.

Аналіз, усвідомлення і розвиток особистості і

. серед~_вища ресу~сів подолання проблеми фор

І

муючо1 залежносп вщ психоактивних речовин

Медичний та Нормалізація ф:- [ 1. Фарматерапія.
біологічний

зичного і психіч- J2. Оздоровчі заходи
ного розвитку,

біологічного та
фізичного го-

меостазу

І
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В табл.

4.2

надано основні напрямки і шnяхи профілактики

адиктивної поведінки як прояву і дестrуктивних наслідків ввутріш-

ньоособистісних конфліктів.

·

Особливу увагу в контексті внутрішньоособистісних конфліктів,
має специфічна поведінка адиктів у міжособистісних стосунках. а саме:

•

знижена витривалість труднощів. що обумовлено наявністю ге
доністичної установки (прагнення до негайного отри11.rанвя за
доволення та удоволення власних бажань);

•
•

підвищена образливість, підозрілість. конфліктність;
прагнення

справляти

при

адиктн,

цьому

на

як

оточуючих

правило,

.

позитивне

нудш,

.

враження,

.

олномачпн1

люли у

але
по-

всякденному спілкуванні;

•
•

нездатність до глибоких позитивних емоційних стосунків;
уникання від відповідальності у прийнятті рішt:-нь та пошук ви-

правдовувальних аргументів в даний момент;

•
•
•

стереотипність, повторюваність 1юведінки;

необов'язковість та недотримання домовленостей;
прагнення говорити неправду схильність до обманів: обман са
мого себе; обман оточуючих, членів сім'ї, колег; обман «світу в
щлому», прагнучи вплинути на оточуючих.

Схильність ло адиктивної поведінки розглядається як особис
тісне новоутворення, воно формується постійно і складається з та
ких комrтоненпв:

•
•
•
•
•
•
"

відсутність мотивації ;:.юсЯ!'нення;

несфор:-.юваність функції прогнозування поведінки;
низький рівень самосвідомості;
екстерналІоний локус контролю:

низький рівень самоповаги;

.

.

.

.

протир1чmсть самооuшки та р~вня досягнень;

тенденції ло уникання реальності.

Виникненню внутрішньоособистісних конфліктів та їх наслідку у
різних формах адиктивної поведінки сприяють: моральна незріjJість

особистості; індивідуально-біологічні та психологічні особливості; де
фіцит ресурсів особистості та комненсаторних можливостей.
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4.4.

Внутрішньоособистісний конфлікт

і суїцидальна поведінка
Про6;1сма суїцидальної поведінки як деструктивного наслідку

переживання конф11іктів, і, в першу чергу внутрішньоособистісних
конфліктів вже давно привертала увагу дослідників як один з край
ніх проявів псрсжнвання конфліктів. Так, однією з найбільш поши
рених пояснювальних концепцій суїцю(альної поведінки є концеп
ція. згідно з якою така поведінка розглядається внаслідок дезадап
тації особистості в умовах ;v~іросоціального конфлікту, що перс

живасться.1
Суїцидальна

поведінка

J,сструктивного ниходу

·;

відноситься

до

крайнього

ступіню

внутрішньособистісноrо конфлікту. Цен

тральну роль у виникненні суїцидальної кризи особистості можуть
грати конфлікт~". що обумов;1ені спенифікою трудової діяльності, сі
мейних стосунків. пов· я:шних з суїцилальною поведінкою лю;щни,

які зумовлені станом здоров'я або матеріально-побутовими трудно

щами. Суїцидальна поведінка найчастіше пов'язана й визивається
загостренням

cu!\!.c

внутрішньособистісних конфліктів.

Стверджується, що суїцидальна поведінка залежить від ряду

чинників, які можуть бути розподі;1ені на внутрішні та зовнішні:

•

внутрішніми чинниками суїцидальної новедінки є: індивідуаль
ні особливості особистості суїцидента (характерологічні особ
ливості, психофізичний та емоційний стан. деструктивні внут

рішньоособистісні конфлікти тощо). що підвищують ризик суї
цида, та утворюють внутрішнє середовище для відображення
зовнішніх чинників. а також виступають активаторами такої по
вс;~інки в суїци;щrснній ситуації;

•

зовнішніми чинника"vІи є: мікросоніальні умови біографічного
характеру, насзм11срt:;~. сіней ного виховання~ міжособистісні

1

Лнцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. 551 с.

М.: Юнити, 1999. -
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стосунки в референтній гру11і

сійній; дезадаптуючі

-

об'єктивні

сімейній, дружній або профе

чинники діяльності (екстре

мальність, відповідаJ1ьпість та ін.). Деякі зовнішні чинники є
причинами суїцида, тому що мають для людини особ:тивий кри

зовий психологічний зміст.
Суїцидальна поведінка базується в першу чергу на тлі впутріш
ньособистісного конфлікту. Для цього необхідна специфічна особи

стісна передумовленість, внаслідок якої шодина понадає в ситуацію
неможливості подолати хвилюючу її проблему.
Схильність до неадаптивної деструктивної ;юведінки властиnа
особистостям з акцеюуйованими і психопатичними рисами хіlракте

ру. Крім того, дослідженнями виявлено, що бі:1ьшість так званих
суїцидентів виховувалися в нещасливих сім'ях, з 11оруше11ими сти
лями виховання, а серед найближчих їх родичів були самовбивці
(девіантна поведінка як один з моделей вихолу із складних ситуа

цій) або які вже робили спробу покінчити з собою.

1

Суїцидальна поведінка зу:vювлюється мотиванійними, емоцій
ними, орієнтовними та виконав~1ими компонентами за умов існуван
ня критичної, зокрема, кризової ситуації.

Так, фахівці визначають такі особливості визначених комrю
нентів суїцидальної поведінки, що зумовлюються переживанням конф

ліктної ситуації, її сприйняттям як критичної, кризової і бе:шихідної
та наявністю внутрішньособистісного конфлікту, що має прояв:

•

у мотиваційній сфері

•

у емоційній сфері

-

наявністю смислоутворювальних мотивів,

які неможливі до одночасної реалізації та впровадження в жипя;

-

афективні емонійні переживання. що відо

бражають рівень підвищеної значущості кризової ситуа11ії (гос
трий афект, денресивні стани, стани фрустрації високої інтен
сивності, переживання неможливості переживання конфліктної

1

Аннупоn А. Я" Шипилов А. И. Ко11ф;rиктолоr11я. - М.: Юнити, 1999. 544 с.; Боенко А. В. Суиниальнос 11овс;1с11ие военнослужащих срочной
службьr и его прс:tупрсждснис: Дис". канд. псих.он. наук. -- ~-- 1993.

144

Розділ

4

ВНУТРІШЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ

ситуації, ефективне очікування негативних наслідків конфлікту,
страх відповідальності та очікування тощо);

•

у пізнавальній сфері

усвідомлення психотраю.1уючої ситуанії

-

як кризової, усвідо:v1,1ення кризи та безвихіду, прийняття суїци
дального рішення та формування суїцидальних ці,1ей, плану
вання суїцидальних дій;

•

у поведінковій сфері

-

наявність вербальних і поведшкових

суїцидальних реакцій та дій.
Одне

з

найважливіших

місць

у

профілактиці

суїцидальних

форм переживання конфліктних ситуацій займає нсихологічний ана
ліз та подошшня внутрішньособистісних конфліктів особнсто(ті,
схильної до таких крайніх форм переживань, а саме:

•

егоцентризму особистості, яка надмірно занурена у в;н~сні пере
живання і страждання;

•

аутоагресії особистості, що спрямована на саморуйнування, 11е1·ативне відношення до себе, не11рийняття себе і сво'іх рішень;

•

песимістичної установки особистості, схильності до негативного
світосприйняпя і депресивних переживаннях критичних ситуацій;

•

схильністю до нав'язливих станів і лумок. тому важливим є ві;1волікання уваги особистості від нав'я3ливих проблем, які :1.ш
ють зверхцінний характер і виз11вають стан дезадаптації.

4.5. Умови, шляхи і способи подолання
внутрішніх конфліктів
Наявність

внутрішm,особистісних

конфліктів,

узагальнюючн

висновки більшості дослідників, найчастіше є однією з ноширеннх
психологічних причин виникнення міжособистісних та інших видів
ко11ф:1іктів.

Знаючи причини і чинники, яю снрияють виникненню внутріш
ньособистісних конфліктів, особливості їх переживання, можливо
обrрунтувати у:1,1ови їх по11ере,1же1111я й подолання.
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С.:ред умов попередження внутрішньособистісних конфліктів
.

·І

вид1.1яються наступш

:

бажано приймати складні жипєві ситуації як д:шніt:ть 6уп);;

•
•
•
•
•

доцільно формувати життєві ціннuсті й дотримуватися їх;
необхідно бути гнучким та адаптивним;

поступаючись в незначно:чу, не бажано перетворювати це у систему;
треба сподіватися на ш1йкраший розвиток под;й, та взага,1і ба
зуватися на позитивному сиітосприйнятті та 011тимістич110'\1у
ставленні до життєвих ситуацій, що с важ;швою у:\Іовою і не
ка:шиком психічного ·щоров'я jJЮдини;

необхі;шо не стільки прагнути до задонолення всіх своїх по

•

треб, а з:-.1еншити їх;

в боротьfіі проти rюяви внутрішньосоІ5истіс11их конфліктів і 11с

•

реживі\11ь

--

вміння володіти своїми емоція:v~и та психічними

станюш;

розвиток вольових якостей та уІ\fінь довшьної саморегу.1яцїі;

•
•

доцільно постійно уточнювати тn коректувати для себе іерар
хію ролей;

бажано прагнути до високого рівня ро·шитку особистісної зрілості;

•
•

необхідно прагнути до то1·0, щоб оцінка влас1ю1·0 Я відповідала
ліі!сному Я, тобто бажано 3абезпсчувіlти адекватність самооцінки;

доцільно н1 чакопичувати нроблсми і ттсгативні переживання;

•
•

не бажано прагнути реалізовувати все волночас, а створюв~ти
пріоритети в реалізованих програмах і завдіlннях;
лоцільно не брсхаrи, навіть в незначних питаннях, то\.:Іу що

•

брехня :vioжe створюRап1 внутрішю,особистісві rтобле:-.1и. не
приємні ситуації у с11ілкувю1ні, які в11кликаюп. переживання та
актуалпащю почуття провини:

якщо вдача зчінює Ва:-.1. не панікуйте і не ;_~ратуйте себе зайви

•

ми исрt:живаннями тсщо.

1

Ашrупов А. Я., І.Uипи,1ов А. И. Ко11фликтолоп1я: учсбник ;rля ву:юв. -·- М.:
Юнити,
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Особистості, які

переживають внутрішньособистісний

конф

лікт, своєю поведінкою, Rідношеннями і стоеункамн провокують

вникнення інших конфліктів.

Ca:vie

тому для вирішення внутрішньособистісних конфліктів

важливо:

•

по-перше,

встановити

факт

самого

внутрішньособистісного

конфлікту;

•
•

по-друге, визначити тип конфлікту та його причину;
по-третє, застосувати відпові;(ний та конструктивний в даному ви
надку засіб вирішення або розв'язання конфліктної ситуації. При

цьому надзвичайно важливо пам'ятати, що найчастіше для ртв'я
зання

внутрішньоособистісних

конфліктів їх

носії

потребують

психологічної, а найчастіше й психотерппевтичної допомоги.

Важливим є і те, що перед тим, як аналізувати думки і аргументи опонентів конфлікту, які є нричинами і:х конфліктної проги.rrії,
веред тим. як починати процедуру ею.:пер гизи та розв· язання конф
лікту, необхідно детально проаналузRати та вивчити психологічні

особлиRості самих учасників (опонентів) конфлікту, тому що над
звичайно висока вірогідність наявності у них внутріншьособистіс
них конфліктів. В цьому випадку фахівці відзначають снецифічні
відмінності новедінки та вирішення конфлікту.

У визначенні способів розв'язання внутрішньособистісних конф

ліктів, тр~ба враховувати, яку функцію нирішує внутрішній конфліїї.
Саме то:v.у особливу увагу повинні зай~шти лезінтегруючі неконструк
тивні конфлікти. які не тільки дезінтегрують особистість, але й нрнзво-

.

.

дять до виникнення довготривалих негативних псих1чних стаюв: стrе-

сів, переживань. формування негативних стереотипів поведінки тощо.
Внутрішньоособнстісний конфлікт ·~умовлюється самою психі
кою ,тюдини, її розвитком і змінами, а також наявністю в:шємо:ш'яз
ку внутрішнього світу людини і зовпіuтього середовища, в якому
вона реалізує свої потреби.

Вирішення внутрішньоособистісного

конфдікту ;1,южл~шс рі:ШИ'v!И способами на основі психоаналізу :щ
лежно від змісту конфлікту.
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Особливого значення набуває корекція «Я-конпспції» індивіду
в напрямі на досягнення ним адекватного уяв:1с11ня про себе, реаль
ності і тієї ситуації, в якій він знаходиться. В «Я-концепції» включе
ні і представлення індивіда про с<~мого себе, образі власного Я, що
включає когнітивний компонент

··-

образ здібностей, зовнішності,

якостей, соціальної рош 1 значущосп шдивіда; емоційний ком1ю
нент

-

вольовий

самолюбність, са:чоповага, самознищення і т. д.; оцінно

--

енергія і сила із збереження і підвищення самооцінки,

самоповаги і ін. «Я-концепнія» також містить реальний, ідеальний,
ДИНШ\tічний абра:~

-

я.

Порушення внутрішньої гар:1,1онії «Я-ко111tепції» веде до ви1111к
нення і розвитку внутрішньоособпстісного конфлікту. Останній, як
було вка·.шно вище, виникає в результаті 11с·шдО/:$ОJІсння потреб, ви
никнення труд11ощjв при їх реалізації.
В роботах М. Доііча, одного з засновників «Мотиваційної кон

цегщії» конфліктів виді11яються снособи подолання внутрішньоосо
бистісних конфліктів, виходячи з особливостей «сфер реальності». в
якосп яких розглядаються:

•
•

об'єктивна конфліктна ситуапія, що станови~ ь основу конфлікту;
конфліктна поведінка, що проявляє спосіб взаємодії учасни
ків конфлікту, що виникає при усвідомченні си rуації як кон
фліктній.
У відповідності ·~ означеним підходом ви;rіляються с11особи по

долання внутрішньоособ11стісних ко11ф,1іктів:
І.

Відкриті способи подолання в11утрішньоособистісних конфліктш, шо припускають:

•
•
•
2.

ухвалення рішення особистістю;
припинення колнвань

1 сумн1вш;

зосередження на розв'язанні пробле:v1и.
Латентні або приховані спосоnи подолання внутрішньоособис
тісних конфліктів, що ІІринускають:

•
•
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•

компенсаuію

відшкодування втраче11ого шляхом отримання

-

інших uілей і результатів;

•
•
•
•

відхід від дійсності
номадизм

-

занурення у мрії, фантазії, роздуми;

зміна місця проживання, роботи. сімейного стану;

-

неврастешю;

раціона,;~ізаuію

--

самови11равщшня за допо;1,10гою JІогічних .\1ір

кувань, цілеспрямованого відбору фактів, '1ргументів;

•
•

ідеалізацію

-

регресію

11rи,:::\ушсння ві;р1утгів. устrем:1і11ь, бажань

--

абстрагування

-

відриви ві;t реальності;

-

звернен

ня до при:\1ітивних форм новедінки, відхід від відповідальності;

•
•

ейфорію

показні веселощі, радісний і задовол~ний стан;

•

диференціацію

-

проскuію

-

прагнення

3вшь1штися

від

не1·атив11их

якостей

шляхом при11исування їх іншому:

-

уявний розподіл висловлених ду;-.юк від їх ав

тора або опонента.
Таблиця

4.3

Латентні (приховані) способи вирішення
внутрішньособистісних конфліктів

Способ вирішення
Істерія, симуляція
страждань

Зміст дій та їх психологічні наслідки
Така більшою мірою демонстративна поведінка негативно
впливає на психологічний клімат в колективі. активізує нега-

тивне ставлення до суб'єкта, що демонструє таку поведінку
Сублімація

Переведення психічної енергії в інші сфери діяльності

-

заняття творчістю, с1юртом, му.зикою та ін. Якщо означене
переведення пов'язане з професійною діяльністю, то та-

кий суб'єкт як би випадає з існуючоі системи взаємодії, що
знижує ефективність діяльності
Компенсація та
зверх компенсація

Відшкодування втраченого шляхом набуття інших цілей та
результатів. Інші цілі ведуть до разбансування стосунків,
що склалися, і взаємодій, які негативно відображаються на
продуктивності сумісної діяльності
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Закінчення таблиці

Способ вирішення

4.3

Зміст дій та Ух психологічні наслідки

Відхід або утікання Відхід або утіkання від вирішування проблеми
Відхід від дійсності

Занурення в мрії. фантазії, розду~1и

Номадизм

Змінення місця проживання. роботи, сімейноїо стану

Неврастенія

Така емоційна поведінка вкрай негативно проявлюється у
морально-психологічному кліматі колективу

Раціоналізація

Самовиправдання за допомогою логічних розмірковувань, ціле-

спрямованого відбору фактів, аргументів, Такий спосіб вирішення внуrрішньособистісн1-1х конфліктів найчастіше призводить до
несправr'.дливо"і оцінки роботи і внесення в загальну справу ін-

jшнх учаснинів взаємодії, що виКJ!икає негативну реакцію
Ідеалізація

Регресія

Відрив від реальності
Придавлення почуттів, прагнень. бажань або ж звернення

Ідо nриміти;зних форм поведінн}1, відхід від відповідальності
Ейфорія

Поназні вР.селощі. безпричинні радощі

Проекція

Прагнення вивільнитися від власних негативних якостей

шляхом приписування їх іншим людям. Це ускладнює міжособистісні відносини, викликає антипатію

Компроміс

Зробити виб1р на користь якогось з варіантів та приступити до його реалізації

Переорієнтація

Змінення домагань у відношенні об· єкта, шо визиває внут-

рішню проблему
Диференціація

Мисленнєвий розподіл складно'~" ситуації на окре;'1і незс'я-

зані між собою складові. Це порушус цілісність сприйняття, негативно відображається на стосунках
Витис11ення

Корекція

Придавлення почуттів, прагнень, бажань

Зміна Я-концепції у напрямі досягнення адекватного уявлення про себе
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Мож.:шво структурувати типові латентні або приховані (найчас

тіше підсвіломі) сш~соби вирішення, розв'язання або подо,1ання вну
трішньоособистісних ксч~фліктів, які, водночас, і є проявами самих

внутрішніх конфліктів (табл. 4.3).

1

Звання 11сихо110гічних проблем виникнення і подолання вну
трішньоособистісних конф;1іктів
ово;юд1ння

навичками

-

неодмінна умова подальшого

спілкування,

ре1улювзн11я

і

вир1шсння

конф,тікших ситуацій в міжособистісному і особистісно-групово
!\іУ сп~лкуванш.

l3

щюцссі дослідження внутрішньособистісних конфліктів у

сту"1енпв виділені настушн їх види в процесі набуття ни:v~и про
фесійної ілентифікаші сгудентів, що полягаt: в ухвалсню провід
них щюфесійних ролей, цінностей і норм. сфор:\ІОвані мотивапій

ні с;руктури, спонукаючи особистість до ефективної практичної

діялиюсті. Ниділяються:
11

2

конфлікт ро·3узгоджеш1я, полягаючий в розузгодженні, зіткнен

ні теоретичних знань студента і буденного звання, сформовано
го на базі життєвого досвіду студентів:
11

конфлікт Я-іденгифіканії, ноG'язаний

·3

розузгодженням уяв

лень про себе з об'єктивної інформації студентів 11ро свої осо

бові якості. здібності. можливості та ін.;

•

конфлікт «десемантизації», що зумовлюється незв'язапістю ав

тономносп.

-замкненістю

сукупності

значень з

професійним

контексТОІ\І;

~ F:мс;1ья11ов ( '. :v1. Пракшкум 110 конфликтологии. - СПб: Іlитср, 2000 - 368 с.
U., ІІов' якс;н, f!.I. Д1111и\\іка внутрішніх конфліктів сту
дсн гів-1:сихо,ю1 ів у процесі іх профссій11оі і;1снг11ф1кації // Конф:1ікти в
\.:успі:1ьсгві: ді1!гностию1 і 11рофіпактнк11. -·- Матеріали ІІІ Міжнаро,:щої
науково-(jрRкт;1чн<'Ї мтферс1-щїї. -- Київ. Чернівці. 1995. С. 391--395.; Ложкін 1·. В., Чепслсва Н. В., Пов'якель Н. І. Особистісний
роззиток нсихолога спорту в пронссі професійної підготовки // Фізична
ку;н,тура, спорт та >доров 'я нації. Ч. 1. Вінниця Київ. -- 1998. ('_ 279-282.

с Чспслєвз Н.
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•

імітаційно-11оведінковий

(рольовий)

конфлікг,

зіткненні двох видів рольової поведінки

-

що

полягає

у

навчально-рольової

і 11рофесійно-ро:1ьової.
Передбачається, що всі виділені види внутрішніх конфлік
тів сприяють успішній професійній ідентифікації тільки за умо
ви їх розв'язання. В результаті 11родуктивного подолання внут
рішніх конфліктів:

•
•
•
•
•

підвищується професійна ко:-.шеrентність;
пі,'1вищусться віра в себе і ухна;1ення себе;
формуються професійні навички і уміння;
формується адекватність очікувань;
виробляється «пснхо1югіч11ий ічупітет» як уміння встановлюва

ги особистісні і професійні межі;

•
•

фор:-.1ується реалістичність цілей;
з'являється з:нпність критично оцінювати і шнидко освоювати

нові підходи ло вирішення професійних проблем;

•

сприяс формуванню професійної са\юеві,'1Оl\юсті, особистісний
і 11рофесій11ій рефлексії.
Таким чино;-.,1, під вирішенням внутрішніх конфj1іктів розумієть

ся, у першу чергу, набуття узгодженості компонентів внутрішнього
t:вi·ry людини, встановлення сдності психіки та її складових, знижен

ня гостроти 11ротирічь життєвих стосунків та відношень. Механізми
вирішення ввутрішньособистісних конфліктів ;-.,1істять механізми ре
ф:1ексії, самоусвідо;-vшення та саморозвитку, механізми психологіч
ного захисту та формування «ПСИХОjJО1·ічного 1мунітсту», станов;н;ння
психологічного здоров'я особистості.

Питання до самоконтролю:

1.

Дайте визначення внутрішньособистісного нонфлінту та вкажіть
його відмінності від інших видів нонфлінту.
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2.

Визначте зміст переживання як основи внутрішньоособистісних

З.

Які особливості сторін або учасників конфлікту у внутрішньо

конфліктів.

особистісному конфлікті?

4.

Визначте види внутрішньоособистісних конфліктів.

5.

Які існують підходи до визначення змісту внутрішньособистісних
конфліктів?

б.

Які існують умови подолання внутрішньоособистісних конф
ліктів?

7.

Які визначають шляхи упередження внутрішньособистісних кон
фліктів?

8.

В чому міститься взаємозв'язок внутрішньоособистісних конф
ліктів та аддиктивної поведінки?

9.

Визначте зміст суїцидальної поведінки та особливостей взаємо
зв'язку з внутрішньоособистісними конфліктами.

10.

Які методи подолання внутрішньособистісних конфліктів є най

більш конструктивними?

Практичні завдання:

1.

Самоопис та обговорення можливих внутрішніх конфліктів осо
бистості та шляхів її подолання.

2.

Обговорення шляхів подолання суїцидальної поведінки в різні ві
кові періоди розвитку особистості.

Теми семінарських занять:

1.

Ігровий семінар (на вибір напрям психотерапії) на тему "по
долання внутрішніх конфліктів сучасними засобами психоте
рапії».
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2.

-

...

."."

.

~

Рt::лаксаційні та медитативні методи подолання деструктив

ного переживання як основи виникнення внутрішніх конф
ліктів.
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Частина ІІІ

Конфлікти

у різних сферах
і формах взаємодії
людей
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Коли ти 11є: час1и11а рішення,
тоді ти

···-

частина проблеми.
Е. Клівер

До найбільш поширених видів нонфліктів відносяться міжосо·
бистісні конфлікти. Вою1 охоплюють практично усі сфер~1 людсью1х

стосунків. В останні десятиріччя міжособистісні конфлікти стали по
всякденним явищем суспільного життя,

що складають основу для

міжгрупових, міжнаціональних. міждержdвних та інших видів нонф
ліктів. Тому знання особливостей "1іжособистісних конфліктів, при
чин 1х виникнення і засобів управління ними є важливою складовою
підготовки фахівців різних галузей знань.

5.1.

Конфліктна протидія і види

міжособистісних конфліктів
Конфj1ікти у міжособистісних стосунках мають таку ж щшнн 1
історію, як і в.:1аснс існування лю;(сrва. Лсякі ангори вваж<tють. що

:v1іжособистіс11і конфлікти є 11с11родуктивни:v1 прояво:\1 міжособисті'"1шх стосу11юв, а то:чу є небюкани:vш, інші авrорн
прописжної думки.
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Конфлікти як психологічний феномен, привертали і привертають
nристальну увагу дослідників перш за все як проблеУІа міжособистіс
них стосунків між людьми. Людина живе серед людей і реалізує свої
цілі, прагнення, потреби, бажання перш за все у взаємодії з іншими.
Міжособистісні стосунки є полем 11остійного :1іткнення та узгодження
інтересів, ареною сзмоствер;1жеш1я, і тому \1іжособистіс11і конфлікти
є однією з первинних і тшювих фор:v1 взаємостосунків людей. Саме у

міжособистісній взаоюдії найчастіше за все виникають конфліктні
ситуації, які супроводжуються відчуженням, напругою, дискомфор
том, і нсрі,~ко перетворюються у довгuтрива.1у ворожнечу.

Чіткого визначення міжособистісного конф11ікту практично не
існує, як не вищзчає білhшість дослі;1ників. Ко!ІІІ ми аналізуємо

міжособистісний конфлікт, то веред вами відразу виникає картина
протидії двох .1юдсй на основі зіткнення проти.1сжно спря:v~оваюІх

мотивів. Міжособистісний конфлікт є частковим випадком взаємодії
між людь;.ш в процесі їх спілкування та сумісної дія;1ьності, який зай
має особливе місце. В такому конфлікті лю,1и зіткаються бе:~спосе
редньо обличчям до обличчя, при uьол1у у пих нерідко виникають і

підтримуюп>ся досить 1~аІІружсні стосунки.
Міжособистісні конфлікти мають деякі с11сцифічні відмінності,
що відрізняють їх від інших конфліктів, а са\1е:

•

у

міжособистісних

конфліктах

протидія лю:1ей відбувається

бе·шосерсдньо, тут і тепер, на основі ·1іткнеп11я їх власних моп1-

вів. Су11ер11ики стикаються обличчя:ч до обличчя:

•

у міжособистісних конфліктах має прояв увесь спектр відоІ\ІИХ

при•11ш, заптьних і часткових, об' єктивних і суб' єктивних;

•

\1іжособистісні конфлікти 11ля суб'єктів конфліктної взаєІ\Іодії є
свосрідпнм «по.1ігоном» перевірки характерів, темвераментів,
проявом з.~.ібносгсй, волі, інтелекту та інших індивідуально
психологічних особливостей;

•

міжособистісні конф,1ікти відрізняються високою емоційністю
та обіймають практично всі сторони стосунків між ковф;rіктую
ЧИ\1И суб'скта!\ш;
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міжособистісні конфлікти стосуються інтересів не тільки конф

•

ліктуючих, але і тих, з ким вони безпосередньо пов'язані різно
манітними міжособистісними стосунками та зв'язками.
Міжособистісний конфлікт можна охарактеризувати, виходячи з:
преюлету суперечки, зіткнення; того, хто в ньому бере участь; того, де

він відбувається; методів його залагоджування.' У будь-якому міжосо
бистісному конфлікті існують, як мінімум, два учасники або конфпік
туючі сторони, визначена конкретна ситуація їх конфліктної взаеюдії,
в якій відбувається інцидент/інциденти, розвиваються їх наслідки.
Міжособистісні конфлікти відрізняються специфікою і значнсю
кількістю видів, що виді;rяються за різними кла.:ифікаціями (табл.

5.1).

Таблиця

5.1

Типологія класифікацій та види міжособистісних конфліктів
№1

Тип класифікації

Види міжособистісних конфліктів

п\п

1

За спрямованістю

2

За мотивами

Суспільні

1позитиsні
Jта реальні

з

За наслідками

4

За корисністю пред-

!Внутрішньо-

ставлень учасників

\рольові

5
б

Ісил~.,н1
та значущі

За обсягоІ'! впливу

Широкі

ї

За тривалістю

І К.ороткочасні

8

За формою прояву

Організовані

9

1

За емоційною силою
впливу на учасників

За джерелом

!Об'єктивні

виникнення

І

І

Негативні
Між рольові

Слаб ні
І

І

та незначущі

Локальні
Довготривалі

І

Разові

Повторні

Неорганізовані Намірені

Суб'єктивні

Ліксон Ч. Конфлікт. Сі~1 кроків до \ІИру. -
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І

І

!негативні

Іта нереальні

Позитивні

І

Побутові

Професійні

Спонтанні

І
І

('Пб: ПІТЕР. 1997. --- 149 с.
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Міжособистісні конфлікти тісно пов'язані з іншими типами
конфліктів. Найчастіше міжособистісні конфлікти походять від вну

трішньособистісних: суперечливі особистісні тенденції в самій лю
дині ведуть до зіткнення з іншими людьми.

Нерідко людина, не знаходячи відповіді на хвилюючі її пробле
\ІИ, починає думати, що в цьому виню шші люди, які поставили її в
таке становище. Як наслідок, така особистість починає вести себе

(діяти, думати, чинити вчинки, висловлюватися) неадекватно і про
вокує виникнення конфліктів.
Таблиця

5.2

Чинники та форми прояву міжособистісніх конфліктів

Вид та зміст чинника

№

n\n
1

Інформаційні чинники

-

Форми прояву

Неповні й неточні факти; дезінформація; перед-

неприпустимість інфор-

часна інформація або інформація, що переда-

мації дпя одніє"і з сторін

ється з запізненням; ненадійність джерел інформації; сторонн1 факти; неадекватна інформація

2

з

Поведінкові чинники

І Прагнення до зверхності; прояв агресивності;

-

недоречність, грубість,

егоїзму; порушення обіцянок; позадовільне по-

нетактовність тощо

рушення комфортних стосунків

Чинники стосунків

не- Дисбаланс у стосунках; несумісність ціннос-

-

задоволеність від взаємо- тей, інтересів, манери поведінки і спілкування;

дії між сторонами

культурні розбіжності; негативний досвід стосунків у минулому; низький рівень довіри

4

Ціннісні чинники

-

про-

Вірування та поведінка; схильність до групових

тилежність принципів по- традицій, цінностей, норм; релігійні, культурні,
політичні, моральні ц1нності

ведінки

5

Структурні чинники

-

Влада, система управління; право власності;

відносно стабільні об'єк-

норми поведінки, "правила гри» та ін.; соціаль-

тивні обставини, котрі.

на приналежність

складно п1ддаються зм1на~

1
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Конкретні причини міжособистісних конфліктів різноманітні й
багатозначні.

Причини

конфліктної взаємодії у міжособистісних

стосунках класифікуються

за декількома

підставами:

за

змістт.1

міжособистісної взаємодії; за особ.1ивостями міжособистісних взає

мовідносин; за особистісними властивостями учасників.' Достатньо
поширеною є класифікація міжособистісних конфліктів, що запро
понована В. Лінкольном з визначенням їх чинників (табл.

5.2).

Міжособистісні конфлікти включені у конфліктні зіткнення ін
шого рівня ніж, наприклад, міжгрупові. Ко.1и виникають суперечності
й зіткнення між групами людей, члени кожної з конфліктуючих груп
найчастіше починають сприймати членів іншої групи як своїх супер

нпків, противників, і. навіть, ворогів. Досить поширена наступна кла
сифікація причин міжособистісних конфліктів, що дещо відрізняється
від загального комплексу причин конфліктів, які надані нами вище:
обмеженість ресурсів;

•
•
•
•

розбіжності в цілях;
розбіжності в уявленнях, цінностях, потребах;

відмінності в манері поведінки, сприйнятті життєвих ситуацій і
життєвому досв1д1;

•

незадові;1ь11і і неефективні ко:-.1унікації, наприклад. активне са

•
•

незадоволеність життям і собою;

моствердження і застосування конфліктогенів спілкування;
особистісні

та специфічно

конфліктні

властивості учасників

конф.1іктних зіткнень.

Конфлікти у міжособистісній взаємодії можуть приймати як кон
структивний, так і деструктивний характер. Суперечності, що виника
ють, наприюад, у групі, свідчать про зміни у взає!\юдії, які відбуваюп,

ся. Завдяки наявності суперечностей здійснюється перехід членів групи
на новий рівень функціонування, або, навпаки, група може закінчити

своє існування, оскільки всі її можливості будуть вичерпані.

1

Гришина Н. В. Психо,1огія мижличноспюго конфликта. -- Автореф. дисс ...
докт. 11сихо11. наук.
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Психологічне вивчення особливостей причин, видів і методів

регуляції конфліктів в міжособистісних стосунках базується на на
ступних основних відходах: мотиваційному; когнітивному; діяльніс

ному; оргапізаційнт.1у.

5.2. Незадоволеність потреб
як джерело конфліктної протидії
Основним і домінуючим у вивченні міжособистісних конфліктів
є

мотиваційиий підхід, пов'язаний з іменами його засновників

-

М. Дойча, Л. Козера, Р. Зіммеля, До. Ледерера, Дж Бертона, К. Міт

чела, Н. Таузарда, Н. Тімашева, К. Райта та ін.

1

Міжособистісний конфлікт розглядається з точки зору означе
ного підходу як форма конфронтації або взаємозв'язків антагоністів
соціальних сутностей

--

протидія несумісних потреб і мотивів, ці

лей та інтересів, що спрямовують поведінку конфліктуючих сторін.

Сутність антагонізму або конфронтації розглядається у двох планах:

1.
2.

Емоційна ворожість.

Конкурентна боротьба за досягнення цілей, в ході якої конфлік
туючі сторони завдають одна одній збитку або шкоди.

Джерелами конфліктів в міжособистісних стосунках прихиль
ники мотиваційного підходу називають усвідомлені несумісні спо-

нукання

і

інтереси

противоборствуючих

сторін.

Так,

один

з

засновників мотиваційної концепції конфліктів Л. Козер вважав,

що конфлікт є «боротьба», що виник:1а через дефіцит влади, стату
су або засобів, необхідних для задоволення цінностей і домагань,
що припускає нсйтралі'3ацію, утиск або знищення цілей суперни

ків.2 Уточнюючи і розвиваючи це положення, виділялися два типи
конфліктів:
1

2

Проблема ко11ф:1ікту в ~ахідній соціології І Отв. ред. А. Г. Здравомислов. Нижний Новгород, 1994.

Coscr L.

А Continнities in the Study ofSocial Conflict. - N. У .. г·rее Press. - 1967.
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реалістичні конфлікти, що виникають, коли зіткнення в міжосо

•

бистісних стосунках відбувається з приводу вимог або оч1ку
вань, як засіб досягнення специфічної мети, яке можна за.1иши

ти, якщо вдасться знайти інше, більш ефективне;
нереалістичні конфлікти, що виникають як самоІ(іль з агресив

•

них імпульсів, що шукають :зираз незалежно віл об''єкту, не r,шє
функціон2.1Іьних альтернатив, оскільки вони не направлені на
досягнення конкретного результату.

МотиваІ(ійний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів
широко застосовує поняпя «к01и<уреrщія». На ду:'v!ку А. А. Єршова,

виділяються деякі диференціювальні ознаки «конкуренції» і «конф.

ЛІКТу»:

І

Конкуренція є тяжінням до об'єктів, яких нема або бракує. Ко:-~

•

флікт

-

проявлює підсвідоме бажання завдавати шкоду або

знищувати опонента.

Конкуренція регулюється загальновизІ-їаіШl\ІИ нормами та цін

•

ностями, а конфлікт нерегульований. При ньому ігнорується
все, що об'єднувало людей, але це не виключає ситуаuїї, коли
конфліктуючі дотримуються якихось правил, дотримуючи, на
приклад,

зовнішню

пристойність,

щоб

придбати

союзf;иків,

прихильників серед оточуючих.

Конкуренти звичайно діють паралельно, а конфліктуючі сторони

•

протидіють одна одній. Конкуренція швидше за все перемир'я,
ніж боротьба. Конкурент більш охоплений заздрістю або ревно
щами, ніж злістю, конкуренти мають справу '3 результатами, ус
піхами один одного, а не з процесами, активністю кожного.

Конфлікт

•

-

ue

«неприваблива конкуренція». Головні зусилля

конкурентів направлені на ц1m, при цьому частина зусиль ви
трачається на те, щоб обмежити супротивпика. і, таким чином,

відбувається підміна цілі. В конф:>ікті головним і бажаню.1 з пі
єї точки зору стає зчищення супrотиьчика.

1

Єршов А А. Психо,1огія сnівактивності ,1юдей. -
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•

Приз (загальна цінність)

-

це ще одна істотна ознака, що від

різняє конкуренцію від конфлікту в мотиваційному підході. Є
особа або група (третя особа), яка оцінює результати зусиль

конкуруючих. Ситуація близька до конфлікту, коли дві і більш
особи прагнуть цілі

-

об'єкту, який може бути досягнутий ли

ше одн11м. Його найвірніша ознакr. -

•

«1rерехід на особи».

Конкуренція припускає наявність розбіжностей, різни~~і цілей,
цінностей:, розуміння, відносив, методів рішення задач, типів
поведінки учасників взаємодії, зусилля яких направлені на до
сягнення цих цілей, результату діяльності в рамках соціально

регламентованих норм. Мотиви ж конфліктів укладені в домі
нантних особистісних потребах, цілях, цінностях і сг.особах по
ведінки, які реально або в уяві виявляються взаємно несумісни
ми. Таким чином, конкуренцію і конфлікт можна розрізнити

між собою з погляду таких критеріїв як сумісність або несуміс
ність домінантних цілей, ціннос гей і доцільних способів і засо
бів їх досягнення. Конкуренція пов'язана найтіснішим чином з

конфліктом, хоча і не обов'язково приводить до нього.
Відмінність позначених категорій полягає в тому, що вони від-

носяться до різюІх сфер реальності. В якості таких сфер М. Дойч
розглядає:

•
•

об'єктивну конфліктну ситуацію, що становить основу конфлікту;

конфліктну поведінку, що являє собою спосіб взаємодії учасни
ків конфлікту, який виникає в процесі усвідомлення ситуації як
коифліктної.

В цілому, конкуренція розглядається як характеристика ситуа
ції конфліктнuі взаємодії, зовні заданий тип взаємозв'язку сторін,
що припускає негю"ивну взаємозалежність цілей: одна сторона ви
грає 1ільки в тому випадку, якщо програє інша.
Конqшікт, об'єк1·•шною ознакою якого є зіткнення несумісних

дій (тобто таких, які спрямовані на припинення, зрив, обструкцію
дій івшоі· сторони), є характеристикою не стільки конфліктної си
туації, скільки міжособистісних відносин. Вирішальна умова вступу
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в міжособистісний конфлікт

--

не стільки сам по собі факт несуміс

ності дій, скільки перцепція несумісності. Пс11хологіч11010 реальиіс
тю коифлікт стає тільки в то.wу випадку, якщо віи сприймасть
ся як коифлікт.

Представники мотиваційного підходу виділяють дві базові l\ІО
делі поведінки в конфліктах:

1.

Кооперативна

поведінка

учасників

взаємод11,

припускаючи

сприяння один одному в досягненні своїх цілей, обмін інфорча
цією для спільного і партнерського вирішення пробле:-.ш, дру
желюбність, взаємну підтримку в роботі.

2.

Конкурентна поведінка, яка припускає, що учасники взаємодії не
решкоджають один одноJІ.ІУ в досягненні rюставленнх 11ілей, з ві
дозрою сприймають юаємну інфор:-.1ацію як покликану ввести су
перника в оману щодо шляхів досягнення цих цілей, формують

негативні установки один на одного. Така повелінка найбі.1ьш аде
кватна за ситуацій, ко:1и вірогідність досягнення :-.1сти обернено
взаємопов'язана

-

Сутнісна природа

успіх одного з необхідністю поразки іншого.
конфлікту визначається

в

контексті теорії

людських потреб (ТЛП), одним з авторів якої є К. Ледерер. Основ
ним положенням цієї теорії виступає положення про те, що всім

людям і спільнотам властиві такі універсальні соціальні потреби (со
ціального існування), які в принципі невиключні, і їх, як потреби в їжі
і воді, можна тільки задовольняти. До них відносяться. наприклад. по
треба в безпеці, визнанні, ідентичності, незалежності в ухва,1ен11і рі
шень, учасл

1 визнанні,

са;>.юреа;1ізації і розвитку в:1зсного соціокуль

турного потенціалу. В основі міжособистісних конфліктів, таким чи
ном, лежить утиск, фрустрація або неадекватне задоволення всієї тієї

сукупності людських потреб (або їх чистини). які і складають «реаль
ну людську особистість» як активного суб'єкта соціа.1ьного процесу.
На будь-якому соціальному рівні прнродні і універсальні потре
би людини складають фундамент всіх 1<онфлікт11их і суперечливих
ситуацій, починаючи з побутових і КІ1.'1::ючи !\Ііжнародними. Проте,
в цьому контексті важливим преі\слшлясться відповідь на питання
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про те, що ж власне служить причиною конфліктних ситуа1~ій

-·

са

:ча приро;\:1 людських потреб або недолік засобів для їх задоволення.

Самі по собі потреб11 не можуть виступати .пжерелом конфлікту, во
ни «доброякісні» або «нейтральні>> по Rідношенню .по будь-якої по

в'язаної з ними ситуації суперництва, яка є слідством дефіциту або
«мізерності» відповідних засобів (методів, способів) задоволення
відповідних нотреб.

Суперництво виникає як наслідок тієї або іншої стратегії «наси

чення потреби», як породження обстановки «дефіциту засобів», в
якій протікає боротьба за за,'~оволепвя потреб, або як результат дій,
нілі яких зовсім не є пов'юані з потребами. а є продиктованими ли
ше л1іркуванпями «інтсрссіВ». Крім того, міжособистісні конфлікти

найчастіше породжуються прихованими потребами і бажаннями. які
не з<tдовольняються. наприклад, бажанням безпеки, незалежності
або 11ричетності.
Причина\1И міжособистісних конфліктів можуть виступати не
усвідомлені, і, зокре!Шl, неадекватні потреби людей. Люди спочатку

зай:-v1ають певні по:шції, а потім зосереджують всі зусилля па захисті
uнх нозицій, замість того, щоб визначити приховані потреби або ін

тереси, які змусили б їх зайняти ці птиції. Чи усі потреби, реалізо
вані у поведінці пюлей, володіють рівною онтологічною значущістю
для суб'єктів, чи існує ієрархія потреб і чи можливий їх повний спи

сок? І, не дивлячись на те, що класифікацій потреб існує немало, од
нозначна відповідь на не питання в даний час відсутня.
Потреби або «генетично запрограмовані схильності» полягають,

на ду\1ку одних представників мотиваційного підходу, з фізичних, со
ціально-афсктних, самоопінок і самоактуалізуючих компонентів. На
думку інших,

-

найбільш істотні потреби в безпеці, добробуті, іден

тичності і свобщ~і. На думку третіх. потреби ієрархизуються від ниж
чих до вищих, при цьому вищі потреби як ситуативні, так і генетичні,

виникають тільки після задоволення потреб попередніх рівнів.

1

:Vlacлoy А. Психоло1·ия бьггия. -·- К.: ВакJІер, 1997. -

1

300 с.
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Більшість дослідників схильні так чи шакше упорядковувати
структуру потреб. виділяючи:

первинні або фундаментальні (базові, ключові, істотні) потреби;

•
•

вторинні або похідні (периферійні) потреби.
Ці обставини мають безпосереднє відношення до теорії конфлік

ту, оскільки дозволяють поставити питаІmя про ступінь задоволення по

треб, випробовуючи фрустрацію нотреб в залежпос1і від її місця у ієрархії.
В цілому, підхід до визначення природи конфлікту з пог;rяду
аналізу людських потреб заслуговує особливої уваги, оскільки до

зволяє пояснювати і розуміти причини виникнення і перспектив
рішення конфліктів, що мають вікову специфіку. Проте це стане
можливим лише тоді, коли міжособові конфлікти, що виникають в

різних вікових групах, будуть розглянуті в контексті всієї системи
міжособових відносин і впутрішньогрупово·і активності як своєрід
ного моменту і Форми вияву рушійних сиj/ її оо·шитку.

5.3.

Конструктивна та деструктивна функції

міжособистісних конфліктів
Важливий

інтерес

представляє

питання

про

функціональну

роль міжособистісних конфліктів. Міжособистісний конфлікт як не
від'ємний елемент соціального буття особистості і групи може вико

нувати дві функції: конструктивну або позитивну, деструктивну :1бо
негативну.

Акцентування коиструктивиої (поз11т11в11оі~І футщії між

особистіс11их коифліктів бюується на настуnних позиціях

1

:

конфлікт запобігає «Застою» і «омертвіш1ю» індивідуальної або

•

групової життєдіяльносл 1 стимулює їх рух вперел;

R. Essays in Theory ot· Society. - Stanford. - Calif., Stanfoгd
1967; Соsег L. А. Thc Fннction of Socia! Conflict. London,
Free Press of Glencoc, l 956; Simmel J. Contlict an thc Web of C:irupp
Affїliation, N. У .. Frec Press, 1956.
Darendoгf

Uнivcrsity Pгess,
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•

конфлікт об'єктивує джерело розбіжності і ти:-л самим дозволяє
усунути його;

•

оскільки основою виникнення всякого конфлікту є заперец:сння
попередніх відносин між сторонами, сприяючи створенню но

вих умов, конфлікт виконує ще й пристосовувальну функцію;

•

за допомогою конфлікту може бути усунена для особистості
внутрішня напруженість і фрустрація.
Та або інша роль конфлікту в міжособистісних стосунках і вну

трішньогруповому пристосовуванні залежить від характеру питань,
що становлять П:Jсдмет зіткнення, а також від типу соціальної струк
тури, в рамках якої протікає конфлікт.
Більшою мірою конфлікти розвиваються в соціальних структу
рах, шо характеризуються:

•
•
•
•

тісними внутрішніми зв'я3Ками;
значною частотою інтеракцій;
високим рівнем особистісного залучення;

яскраво вираженою тенденцією до придушення негативних емо
цій, що виникають між членами групи, із заборонами на їх вияв.
Виникаючі в таких групах конфлікти, як правило, загрожують

ро:зколом внутрішньогрупових відносин, дестабілізацією соціальної
структури.

В групах з частковою індивідуальною участю, в яких відсутні
заборони на вияв емопійного антагонізму між членами групи, для
яких типовою є множинність конфліктних ситуацій, руйнівна дія

конфлікту зменшується. Конфліктогснна енергія індивідів виявля
ється тією, що розширюється в самих різних напрямах, що заважає її

коннентрації на рівні якої-небудь однієї вибухонебезпечної ситуації,
що загрожує руйнуванням системи. Інтенсивність конфлікту, таким
чином, пропорційна його соціальній неоднорідності.
На конструктивні або пеструктивні особливості конфліктів в

міжособистісних і внутрішньогрупових відносинах істотно впли
вають конфлікти з іншими групами

--

зовнішні або міжгрупові

конфлікти:
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•

групи, які зайнял оезперервною зовнішньою боротьбою, зви
чайно претендують на абсолютну стомленість своїх членів і, у
зв'язку з ним, є орієнтований на придушення конфліктів. Якщо
ж конфлікт все ж таки виникає, він веде до пос.1аблення групи
шляхом руйнування (розпаду) або насильного видалення інако
мислячих;

•

групи, які не втягнуті у постійний конфлікт, що нерідко вимага
ють у зв'язку з цим від своїх членів усієї повноти їх особистої
участі, як правило, відрізняються гнучкістю структур і внутрі

шньою рівновагою

--

значною мірою завдяки різноманітності

конфліктних ситуацій. За умов структурної гнучкості неоднорі
дні конфлікти в групі постійно накладаються один на інший, за
побігаючи тю1 самим глобальному розді:~снню гру11и у різному
напрямі. Люди вимушені одночасно брати участь у декількох
різних конфліктах, жоден з яких не поглинає повністю їх особи

стісних ресурсів. Часткова участь у різноІ\шїтті конфліктних си
туацій виступає в ролі механізму, що підтримує рівновагу внут
рішньогрупової структури.
Таким чином, у вільно структурованих групах і відкритих сус

пільствах, конфлікт, який 11анілений на зниження напруги антагоніс
та, виконує функції стабілізанії і інтеграції внутрішньогрупових від
носин. Надаючи обом сторонам невідкладну можливість для прямо
го виразу противоборствуючих вимог, такі соціальні системи мо
жуть змінити свою структуру і видалити джерело незадоволеності.

Властивий їм плюралізм конфліктних ситуацій дозволяє викоренити
причини внутрішнього роз'єднування і відновити соціальну єдність.
Крім того, конфлікт усередині групи часто сприяє появі нових соні
альних норм і оновленню існуючих і є способом адекватного при
стосування соціальних норм до обставин, що змінилися.
Акце11тува1111я деструкпшвиої (11егаптв11оіJ фуикції міжосо
бистісних і внутрішньогрупових конфліктів відбувається в тому
випадку, якщо учасники незаловолені результатом конфлікту і пе
реживають відчуття втрати. Якщо ж всі учасники задоволені ре-
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·~у;~ьтатом конфлікту, то він нродуктивний. Оскільки усунути кон

флікт нсмож:шно, основною мстою його вивчення є виявлення пси

хологічних чинників, що визначають розвиток конфлікту констру
ктивним або деструктивни:-.1 шляхом.

Як основа для вирішення даної задачі, відповідно до мотивацій

ного підходу, може бу111 викорислший закон соціальних ставлень
М. Дойча. 1гідно з яким характерні 11роцеси і ефекти, обумовлені ти
пом соціальних ставлень (кооперативним або конкурентним), мають
тендею~ію посилювати п111 соціального ставлення. Конфлікт між
сторонами, що знаходяться у кооперативному взаємозв'язку, менш
руйншний, ніж за умов конкурентного процесу.
Про1(ес і способи в11ріте1111я деструкптвиої і ко11структ11вної
футщії коифліктів істотно різні. як і різні причини й типи соціаль
ного взаємозв'язку, що їх визвали:

•

відмінна характеристика деструктивного міжособистісного кон
флікту, що 11рипускає конфронтанію сторін

-- тенденція

до роз

ширення та ескалації. В результаті конфлікт найчастіше стає
незалежним віл первинних причин, що його визвали, і може
про;.ювжуватися вже після того. коли ці причини вичерпані;

•

відмінна характеристика продуктивного міжособистісного кон
флікту

-

поєднання концентрації зусиль сторін на рішення

конфліктних проблем, що аналогічно процесу творчого мислен

ня. Як і рішення творчих задач, продуктивний конфлікт прохо
дить ті ж етани

-

від пізнання проблеми і невдалих спроб вирі

шити її традиційними засобами, в тому числі і шляхом подо

лання фрустрації і дискомфорту до осяяння, що дозволяє поба
чити проб;1е:.1у в новому ракурсі і знайти її нове рішення.

Конструктивні і деструктивні шляхи розвитку міжособистісних
конфліктів за;1ежать від особливостей:

•
•
•
•

предмету ко11ф.1ікту:

діапазону конфлікту;
ригідності та незмінності його змісту й предмету;
централізованості конфлікту;
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зв' язку з іншими проблемами;

•
•

рівня усвідомленості змісту й предмету конфлікту учасниками
конфліктної взаємодії.
Міжособистісний конфлікт розвивається та розгортається, коли:
збільшується кількість конкуруючих груп і учасників;

•
•
•
•
•
•

порушуються права особистості;

учасники конфліктної взаємодії орієнтовані на виграш/програш;
погляди і інтереси сторін не зв'язані між собою;
невизначений й розмитий зміст й предмет конфлікту;

підвищена значущість конфлікту для його учасників.
Ригідність і стереотипність міжособистісних конфліктів зале

жить як від самого предмету конфлікту, так і від ставлення до нього
сторін конфлікту. Ригідність 3більшупься у випадках, ко;1и сторони
не бажають розглядати альтернативи, наполягають і «зациклюють

ся» на своїх позиціях, розглядають відхід від первинної позиції як
приниження пдносп

1

зниження статусу.

Чим в більшій мірі тема і 11редмет конфлікту зачіпають само

оцінку, образ, честь, репутацію або владу сторін, тим більше між
особистісний конфлікт централізується, тим більше зростає інтен

сивність конфлікту. Міжособистісний конфлікт, який не усвідом;но

ється, складніше піддається вирішенню. Його усвідо:-.rлення не веде
автоматично до вирішення, особливо у випадках, якщо конфлікту
уникають. Уникання є своєрідним захистом від конфронтації, проте
при цьому уникання ускладнює процес і робить неможливим ефек
тивне розв'язання проблеми.
Одним із найважливіших питань, що виникають при обговорен

ні природи міжособистісного конфлікту є питання про ч1ш1шк11, що
детерміиують в1ш11ю1е1111я і протікшmя коифліктів, які розгляда

ються відповідно до основних стадій розвитку конфлікту.

1

1

Орлова Е. А., Филонов Л. Б. Взаємош~і•ствис в конфликтной ситуапии //
Психологичсские проб,1смь1 сопиальнй рс1 J;~яции поведения.
Шороховой Е. В., Бобневой М. И.
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Істотним моментом в цьому відношенні є виділення конфлікт

ної ситуації, що базується на визначенні поняття «конфліктна ситуа
цію> і «взаємодія в конфліктній ситуації» у міжособистісних конф

ліктах. Конфліктний стан системи інтеракції в міжособистісній взає
модії обумовлений наявністю об'єктивних чинників, що дозволяють
кваліфікувати цей стан як конфліктний (тобго такий, який виникає у
ситуаціях «дефіциту ресурсів») в незалежності від того, чи сприйма

ється він учасниками взаємодії.
Під конфліктною ситуацією в міжособистісній взаємодії розу
міється конкретне втілення в ситуації взаємодії «обличчям до об
;шччя» конфліктного стану системи діадичних відносин, сприйнято

го або усвідомленого як такий принаймні одним із учасників цих
ставлень.

Таким чином, для конфліктної ситуації характерним є усвідом

лення конфліктогенних чинників хоча б одним із суб'єктів взаємодії
за конкретних умов. Визначення ситуації як конфліктної учасника
ми взаємодії характеризує першу фазу конфліктної взаємодії.

В контексті розгляду основних аспектів питання детермінації
конфліктної поведінки, доцільним є визначення внутрішньоособис

тісних показників конфліктності ситуації. Свідоцтвом сприйняття
ситуації міжособистісної взаємодії як конфліктної є відчуття загро
зи, тобто внутрішнє віддзеркалювання того, що ситуація може за

грожувати безпеці однієї із сторін взаємодії.

1

Один з учасників інтеракції може відчувати проблематичність
власного права займати певну позицію у межах системи міжособис

тісних стосунків, що зменшується оновлення ресурсів, які забезпе
чують його правильне функціонування в даній ролі, так, що виникає
скрута у комунікаціях з іншою стороною. Відчуття загрози може ви
кликатися і тим, що у одного з учасників виникає уявлення про те,

що інша сторона стане джерелом блокування його власних потреб,

1

Скотт Д. Г. Конфликть1. ІІути их решения. 1991. -
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цілей, намірів, переваг або засобів досягнення мсти. Відчуття загро

зи викликає бажання однієї зі сторін розширити сферу своїх прав
або звузити власні обов'язки по відношенню до іншої сторони.
Важливим внутрішньоособис гісним показником виступає розу
міння та усвщомлення несумісності потенційних позицій при інтен
сивному прагненні зайняти позиції, які несумісні з інтереса:1.ш іншої
сторони. Важливим при цьо:1.1у є нас гунні особливості сприй11яття
учас1111ка:w11 ситуації:

•

ситуація сприй:1.шється як важлива. яка 11отенційно здатна забез
печити досягнення бажаної мети:

•

один із учасників взаємодії усвідомлює. що досягнення бажаної

мети мож.:шве лише за умов, якщо він заЙJ\tе деяку ключову 110зицію, що не може одночасно належати обом учасникам.

Як суб'єктивний чинник. що дозволяє люл,ині визначити ситуа
цію як конфліктну, виступає перевищення рівня особист1сної толе
рантності до фрустрації, тобто перехід особисгісного «порогу чут
ливості»

-

до фрус груючих явищ.

Усвідомлення або снрийняття ситуації у міжособистісній взає
модії як конфліктній супроводжується значними емоційнИ!\ІИ пере
живаннями, нанриклад, пі,1вищеною тривожністю. страха:-.ш (навіть,

фобічними страхами), ворожістю, бажанням чинити опір, упередже
ністю, агресивністю тощо. Подібного роду переживання і реакції
складають емоційний фон, характерний для усього процесу взаємо

дії в конфліктній ситуації, проте на кожній стадії ро·шитку міжосо

бистісних взаємовідносин значушість і функція цих ві1tчуттів, пере
живань і реакцій різна.

На стадії усвідомлення ситуації як конфліктної. еJ\ІОНійні пере
живання дозволяють сигналізувати іншому учаснику, що ситуація
сприйнята як конфліктна. Крім того. 1,і відчуття виконують мобі,1і
заційну функцію, що дозволяє актуалізунати «Зону ресурсів», необ
хідну для участі у конфліктній ситуації. l~t: !Іриводить, базуючись на

позиціях мотиваційного підходу, до ;~ругої фази конфліктної між
особистісної взаємодії, в якій кожний з учасників веде певну лінію
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----------поведінки, яка структурується, і дещо пізніше формується вже як за
гальна <\стратегію>:

•

по-перше. це ві,'_{хід від ситуанії, унаслідок чого конфліктна си

•

по-другс, це відношення цпереговорів» (компромісний наврям),

гуаu.ія е:1і:;1інується за рахунок розпаду системи;

.

.

коли кожна 1з сторш одержує не все, до чого вона прагне, але

ту частину, яка здатна задовольнити її в якійсь

•

;viipi;

110-третє, це власні конфліктні стосунки, які пов'язані з бороть
бою, конфронтацією сторін, із прагненням отрю1ати максимум
бажаного.

Слід зюначити, що найбіш,ш розробленим в контексті моти
ваційного 11ідходу є етап а:пивно"і нзає"1одії у конфліктній ситуа11ії, особливо ста;~ія досяп1ення у1·оди між конфліктуючими сто
рона;v~и, що вимушені йти на юаємні поступки ·3а допомогою «пе
реговорів».

Особливий інтерес прслставляє вивчення системи психоло
гічних детермінант, що обумовшоють вибір тину пове;(інки у
конфліктній ситуації в :;1іжособистісних конфліктах. До них на
лежать:

•

оцінка власної сили, ресурсів, можливостей з подальшим їх
спіnвідношення:v~ з ресурсаІ\ІИ супротивника;

•
•
•
•
•

стратегії дій партнера;
сприйняття намірів (цілей) партнера:
оцічне ставлення до конкуренції і коо11ера11ії;
особистісні характеристики суб'єкта;
емоційні стани учасників взаємодії.
Умовами відмови від будь-якої конфліктної взаємодії, тобто ви

ходу з са;;ю"і ситуа1tії, називається усві,тrомлен11я о;tнією з сторін не
;юстатності ресурсів для ведення боротьби або «переговорів» або
переоцінка значущості й важливості предмету розбіжностей, коли
·шсоби, що вимагаються для боротьби, не виправ;J,овуються величи

ною вш·рашу, або мають міс11е «стратегічні хитрощі» з метою ради
кальної зміни ситуації.
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Умовами структурування поведшки у конфліктній взаємодії у
міжособистісних стосунках є:

•

спонтанні агресивні або ворожі спонукання однієї з сторін, які до

•

результати співвідношення силових характеристик, енергетич

сягають такої інтенсивності, що стають непідвладними контролю;
них і тимчасових ресурсів, що свідчить про те, що витрати на
боротьбу при певній вірогідності перемоги. виявляються більш
вигідними для однієї із сторін у разі виграшу, ніж витрати, що
пов'язані з переговорами;

•

ворожість повинна досягати такого рівня, який визначатиметься
як небезпечний, і далі підтримуватиметься ускладнюючю.ш об
ставинами;

•

жодна із сторін, шо бере участь у конфліктній ситуації, особ.1и
во та, яка з більшою вірогідністю стає інініатором конфліктної
поведінки, не вважає конфліктну поведінку неприйнятною або
неприпустимою;

•

одна із сторін повинна втр<1ппи надію досягти своєї нілі будь
яки!'vІи іншими засобами, окрім боротьби, особливо після то1·0,
як були перевірені, продумані або відкинуті як непридатні, інші
типи поведшки;

•

суб'єктивна оцінка можливості 11еремоги є достатньо високою.
Як найважливіший суб'єктивний чинник, що обумов;~ює високу

вірогідність вибору «Конфліктної стратегії» у міжособистісній взає
:v~одії, виділяється ригідність, яка не припускає можливість поступок

і компромісів.
Умовами вибору поведінки готовності учасників конфліктної
взаємодії до переговорів є наступне:
Ресурси обох сторін оцінюються як рівні або як приблизно рівні.

1.
2.

Ворожі або агресивні емоuії кожного з учасників взаємодії не

З.

Стратегія переговорів може бути обрана у тому випадку, коли

перевищують межі мобілізаційної функції.
принаймні один із учасників взаємодії відмовляється від уявлен-
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ня про можливу несумісність, тобто виявляється менш ригідним
у порівнянні з інши;v~, отже здатним на вчинки у певних межах.

Серед психологічних чинників, що визначають динаміку «пере-

говорів)) у міжособистісних конфліктах, виділяється:

1

•
•

статус учасника переговорів;

•

спосіб підготовки переговорів, а також характер проблеми, що

наявність третіх осіб, які виступають посередниками при вирі
шенні конфлікту;
виступила основою розбіжностей.

Статус учасника 11ереговоріР визначається ступенем його мож

ливості дії на партнера (за допо:vrогою таких форм як (<Загроза» і
«обіuянка» та ін.).
Завершення або результат конфлікту як остання стадія розвитку
:-.1іжособиетісного і міжгрупового конфлікту у мотиваційному підхо.

.

. 2

:о припускаються дв1 модеш:

•
•

модеjІЬ взасмного виграшу, яка в1~астива ситуації «11ереговорів»;
односторонній виграш, що спричиняє за собою в більшості ви
надків відкриту конфронтаuію сторін.

Результат конфлікту, без сумнівів, пов'язаний і з метою учасни
юв, і з тими засобами, які вони використовують, при цьому не
від' ємним

елементом

перемоги виявляється готовність того,

хто

програв, піти на поступки. Таким чином, переможець і переможе
ний, вносячи рівний внесок в справу завершення конфлікту, забезпе

чать вільний виграш. Таким результат буде в тому випадку, якщо
обом учасникам доступний певний контроль над ситуацією і діями
іншого. Якщо ж можливість контролю відкрита тільки для однієї
сторони, яка повністю зумовлює результат дії для іншої, загальний
результат конфлікту може бути прийнятний для обох сторін.

Донцов Л. И., Поло3ова Т. А. Проблема конфликта запатюй психологии
11 Психологичсский журнал. -Т. І. - 1980. -No 6. -С. 119--133.
2
Кричевський Р. Л., Лубовська F:. М. Психология малой группь1: тсорстичсский
и нрикла;шой аспскть1. М.: м1·у, 1991. -С. 138--152.
1
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5.4.

Когнітивний контекст конфліктів

у міжособистісній взаємодії
Когнітивний підхід до вивчення конфліктних явищ, є альтерна
тивним

мотиваційному

пщходу,

представлений

дослідженнями

Н. І. Фригіної і М. В Крогіуса, а в зарубіжній літературі

-

в працях

скандинавських і швейцарських психологів. Ко111ітивний підхід зо
середився на дослідженні конф.1ікту в аспекті ввливу когнітивного,
суб'єктивн01·0 світу особистості, ш1 її поведінку. Взає:чодії суб'єктів
в соціальній ситуації може зрозуміти, іш-с1·ровш10 з 11озиції їх су

б'єктивного віддзеркалення, тобто завдяки аналізу їх сприйняття,
усвідомлення рефлексії, оцінки і т. д.
Виникнення і редукція когнітивних конфліктів с обулювлсний:

•
•
•

структурою задач~;

.

.

ко1·ютивними структураl\ш протистоячих сгорш;

ступенем узгодженості стратегій, що використовуються.
«Коr·ні гивний конфmкт», виді;1сний прс;~ставникаl\ІИ когвітнв

ної коннепції, виступаючи в реапьному процесі спілкування в різних
формах, у тому числі і у фор~Аі критичних вис.1овів його учасників, є

необхідним елемеІІТОl\1 розгортання колективної творчої діяльності.'
Характеризуючи конф.1ікт зіставлення і зіткнення різних точок
зору щодо предмету спільної діяльності є важливими умовами ви
роблення колективного рішення. Проте в процесі групових дискусій,
когнітивний конфлікт може трансформуватися в міжособистіснніі
конф.1ікт, що приведе до руйнування колекти131юго творчого проце

су. При цьому виділено три l\южливості:
невідповідність характеру взаємодії в ситуаніях міжособистіс

•

ного конфлікту (поглиблення суперечнос гей, симуля1~ія не~годн
:з партнером) специфіці взаємодії в ситуанії ко:тективпої твор
чості (·шяття суперечностей в ефективному синтезі);

1

Фригина Н. И. Факторь1 прсобразования коrнитивноrо конфликта в мсжлич
ностнь1й в условиях грушювого общения.
наук.-М.:

176
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негативний емоційний стан учасників міжособистісного конфшк1)',

•

що супроводиться різким зниження:-.1 інтелектуальних функuіr~:
повне виключення можливості формування в процесі спільної

•

діяльності «сукупного суб'єкта» колективної діяльності, є осно

вою підвищення ефективності колективної творчості в порів.

.

.

І

няню з шдивщуальною.

Важливим аспектом явища, що розглядається, представляється

пошук адекватних підстав для розведення понять когнітивного і
міжособистісного конфлікту.

Виділяються наступні параметри когнітивних конфліктів у між
особистісній В'3аємодії:
Перший параметр полягає в характері актуальних індивідуаль
них мотивів учасників спі.1ьпої діяльності. Якщо ситуанія когнітив
ного конф:1ікту характсри3ується наявністю у індивілін ·загального
актуального мотиву діяльності або :-.ютивів В'Заємодії, що доповню
ють один одt101-о (зокрема, с пізтшальний мотив і мотив творчого

самовираження), то міжособистісний конфлікт характеризуєп,ся на

явністю у взаємодіючих індиві;tів актуальних мотивів, несумісних в
рамках даної діяльності (коли реалізація одного :v~отиву є 11ерешко
дою для реалізації іншого).
Другим вараметром, що дозволяє розрізняти коп1ітивннй і між
особистісний конф,1ікти, є характер усвідо:-.шення конфліктної си
туації, що включає три момснги:

1.

Uto

усвідомлюється як протидіючнй елемент? В ситуапії когні

тивного конфлікту протидіючий елемент входить у свідомість

індивіда як елемент чужої когнітивної структури (тобто струк
тури понять, уявлень, думок і думок індивіда, що відображає в

свідомості об'єкт діяльності (або предмет спілкування); у між
особистіс110:\1у конфлікті в ро,1і протидіючого елемента усві
до:\!Jвоється власне індивід, що усві;(дом:rює чужі і'.Ютивами.

1

Ло~ов Б. Ф. Методологические и теоретические про6.1с~ь1 психологи11. 19R4. -- 440 с.

М.: Наука,
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2.

Чи мають місце негативні емоції і на що вони спрямовані'? В
ситуації когнітивного конфлікту негативні емоції (якшо такі ви
никають) спрямовані на концепцію іншого; в ситуації міжосо

бистісного конфлікту негативні емоції спрямовані ш1 нротидію
чого ІНДИВІДа.

З.

lЦо є чинником, що мотивує взасмодію індивідів після усвідом

лення конфліктної ситуації? Якщо ситуація усвідомлена як ког
нітивний конфлікт, то формується мета взаємодії, яка адекватна
усвідо:-.1,1еній ситуаІ(ії (переконати опонента, довести свою пра

воту або з'ясувати недоліки своєї точки зору); якщо ситуанія
усвідомлена як конфлікт, то :--1ета ві,'щовідає цьому усвідомлен
ню (індивід прагне побудувати взаємо.'tію так, щоб добитися
реалі·3ації своїх мотивів).
Третім 11араметром дифере1щіації когнітивного і міжособистісного
конфліктів є з:--1іст спілкування в ситуації конфліктної взаємодії. Від
повідно до характеру усвідо:--шення ситуації, що виступас об'єктом
активності учасників взаємодії у когнітивно:--1у конфлікті, стає точка

зору опоненп, в міжособистісному

-

сам 011онент. У зв'язку з цим

спі,1кування індивідів у ситуаціях, які розглядаються, набуває різ
ного змісту: в ситуації когнітивного конфлікту

--

пред:--1етом обго

ворення стають запропоновані точки зору (спілкування тут включає

доказ і спростування думок, міркування і проблематюацію, пропо
зиція варіантів рішення проблеми і т. д.), в ситуації міжособистісно
го конфлікту предметоІ\І снілкування стає особистість опонента, йо

го мотиви і поведінка (спілкування туг виконує функцію дсмонстра
нїі негативних е:-.юційних взаємостосункш індивщш, що виражається
в негативних оцінках особистості опонента, його вчинків і намірів).
Таким чином, когнітивниіі конфлікт, забезпечуючи ~щійснення
пізнавального 11ронесу колективної творчої діяльності, може перехо
лити в нлошину еІ\юційпих відносин, шо зачіпають вже не наочну

сторону суперечності, а особистісні якості вк~1ю 1 1еш1х в нього лю
дl:Й. І Іри цьо:чу негативні взаємостосунки, шо виникаюп, унаслідок
такої трансформації, не тільки знижують індиніл:уальні :-.южливості
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учасників взаємодії, але, крім того, не дозволяють їм використовува
ти переваги колективної творчості в порівнянні з індивідуальною.

Одним з механізмів перетворення когнітивного у міжособистіс
ний конфлікт (формування негативних міжособистісних стосунків),
є феномен неадекватного сприйняття і оцінки учасників взаємодії

когнітивного конфлікту, що виникає в процесі спілкування.
Крім відзначених вище особливостей когнітивного конфлікту,

що розглядається в контексті проблематики міжособистісного конф
лікту, окремі його особливості можна знайти в характері міжособис
тісної перцепції конфліктуючих індивідів. Цю особливість можна

відслідити в дослідженнях Н. В. Крогіуса. Вивчаючи конфліктну ді
1

яльність нn моделі шахового поєдинку, він встановив, що успіх в бо
ротьбі багато в чому визначається кращим розумінням супротивни

к::~ і самого себе. В поведінці шахіста експресивні і наочні дії, є с11ря
мовані на боротьбу з супротивником. До них відносянся:

•

цілеспрямовані, свідомі дії із створення супротивником макси
мааьних труднощів Ші підставі знання стилю супротивника і
вияву специфічних рис власної поведінки (останнє полягає у
вияві упевненості і самовладання);

•

дії, що виконують функції маскування в,1асних істинних намі

рів і дезінформації супротивника (створення помилкових за
гроз, покликаних ввести супротивника в оману щодо задумів

його суперника, спровокувати його помилки; «заманювання»

супротивника; демонстрапія помилкової цілі, блеф та ін.)
Таким чином, для забезпечення ефективності конф,1іктної ді
яльності важливо враховувати механізми міжособистісної перцепції,

у 1в'язку з чим корисний не тільки аналіз конфліктної ситуанії, а,1е і
облік індивідуальних особливостей су11ротивника. Це розширює ме

жі аналі3у і повинне сприяти більш широкій і об'єктивній оцінці
альтернатив, що є, рішенню, і досягненню продуктивного результа
ту конфліктної поведінки.

!

Крогиус Н. В. Познание людьми друг друга в конфликтной деятельности.
- Л. --- 1980 - 48 с.
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----------·--ІJредстанляється вродуктивним розгляд когнітивного конфлік
ту в рамках с11ортивної діяльності, осюльки с11ецифічні тактичні дії
боротьби з суперником направлені ва створення перешкод в досяг

ненні його ці.:1ей. Вів базується на механізмах міжособистісної пер

це11ції і рефлекс її.

1

Анас1із міжособистісних конфліктів з позицій когнітивного змі
сту дозволяє вивчити емоційну сторону взаємостосунків в конфлік
ті, виявляти суб'єктивне сприйняття що ві;~бувається.
Залежно від спрямованості суб'єктів, міжособистісні конфлікти
в когнітивній коннепції класифікуються як:

Взаємно позитивні віююсини пр11 рош'язанні виникаючих між

•

суб'єктами суперечностей, направлено на пошук і досяп1ення
юаємно 11рийнятного результату, злагодженого його ухвалення.
В процесі ,;:!,ося1·нен11я даного результату, не дивлячись на пози

тивну 1юзнцію і зацікавленість суб'єктів, :-.южливе виникнення
розбіжностей, с:чонійних 11:труг.
Взаємно негативні від~юсиш1 при11усю1ють визначенісп, і однознач

•

ність позицій, негативних за своі:ч змістом.

Всі ознаки

міжосо

бистісного ковф:~ікту явно в11ражені, емонійний фон деструктивний,

суб'єкги вілносяться один ло одного вороже, лають негативні харак
терис·гикн своєму опоненту.

Односторонньо позитивно-негативне

відношення вюшкає, ко:rи один з суб'єктів зайняв нега·гивну позицію

по відношенню до іншого, тоді як інша сторона налаштована позип1в1ю, доброзичливо і намагається наr~агощrги контакт. Дана сюуація
харакгеризується

відносною

стабільніспо,

оскільки

негагивно

напаштований суб'єкт в процесі ві21носин може створити образ, вису
нути звинувачення, які приведуть до того. що інша сторона віщ.ю

виться віл позитивної позиції і займе також негашвну. У такому разі
виникає відкри111й міжособистісний конф;1ікт.
Односторонні суперечливо-позитивні відносини виникають при

•

умові, якщо один ві;щосип,ся пози:ивно, а інший суб'єкт КОJІИ-

1

Ксл,1ср В. С. Діяльність СІ[ор1смснів в виріапшних ко11флікш11х ситуаціях. 1977. - ІХІ с.

К.: 3;\Оров'я,
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вається між 11озитивни:\1и і негативними оцінками першого. Дру

п1й суб'єкт випробовує амбівалентний внутрішньоособистісний
конфлікт, який є передумовою міжособового. Він обережний, є
скутий, нестійкий в своїй поведінці, багато внутрішніх особових
сил витрачає на подо:1ання складного внутріш11ьоособистіс1101·0
стану. В ситуації, шо скшu1ася, можуть затвердитися осгаточно

позитивні відносини, або відбудеться розрив відносин між су
б'єктами. Вирішальною буде поведінка само1·0 ініціатишю1·0 і
активного суб'єкта у пошуках зближення, або розриву.

•

Односторонні

суперечливо-негативні

відносини

характеризу

ються тим, шо один суб'єкт суперечливо відноситься до іншо
го. Однн ко,1ивається від симпатії ло антипатії, інший відно
ситься однозначно негативно. Суб'єкт, шо зайняв супереч;шву
позипію, знаходиться в стані внутрішньоособо;юго конфлікту.
Невпевнена, хитка позинія, яку зайняв суб'єкт, сприtімати:-.1еть
ся іншим як свідо11тво слабості, непринциповості. Міжособовий

ко11ф11ікт в даних умовах найбільш віро1-Ї,J,ІІИЙ.

•

Взаошо су11ереч:шві

відносини

характерюуюл,ся

нестійкістю.

спільна діяльність неефективна. Обидва суб'єкти випробовують

внутрішній амбівалентний конфлікт. Оскільки взаСІ.юстосунки не
несуть в собі позитивного зміс1у, комфорту, задоволення, вони не

стійкі, є орієнтований на очікування і є зведений до мі11іму;.1у,
здійснюються в офіційних нормах і формах. Знеособлені або вза
ємно байдужі відносини встановлюються при сприйняпі суб' єк
тами оди11 одного не як осіб, а як суб'єктів, що виконують невні
функції (нродавець-покупеш,, водій-пасажир і т. д.). При виник
ненні конфпікту можливі еl\.ю11ійні реакції з боку учасників конф
ліюу, вираз дифузної агресії, уза~<1,1ьнсного зви11уваче1111я тощо.

Конф;1ікт в міжособистісних стосунках виникає тоді, коли в
основі взаємо;~ії ;1ежать несумісні й 11роти;1ежні інтереси, потреби,
цінності, а їх одночасне задоволення ускладнене. Для учасників

конфлікту характерна наявність у 11их зовнішньої й внутрішньої
позиції у конфлікті:
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•

Зовнішня

позиц~я

-

це

вимоги

до

опонента,

що

вщкрито

пред'являються, установки, опис ситуації. Зовнішня позиція мо
же співпадати, а може і не співпадати з внутрішньою позицією;

•

Внутрішня позиція

-

це істинні мотиви, цінності, потреби, які

примусили індивіда вступити в конфлікт. Внутрішня позиція
може бути прихованою не тільки від опонентів, але й від само

го індивіда, і може виникати на неусвідом.1юваному рівні. У ря
ді випадків усвідомлення внутрішньої мотивації допомагає ус
пішному вирішенню конфлікту.

Внутрішня і зовнішня позиція особистості у конфлікті ні в якому
разі не вичерпує всіх моделей поведінки, які багато в чому визначаються
активністю особистості, і залежать від пізнавального, емоційного, вольо
вого потсш1іа:rу людини, усвідом.1юваноrо або неусвідомлюваного ним.
Міжособистісний конфлікт є похідним від психічного стану ін
дивідів, їх поведінки. ЗІ\1істу й особпивостей власне конфліктної ситу

ації у міжособистісній взаємодії. Конфпіктна ситуація виступає ком
плексом змінних, в які включено вид діяльності суб'єктів, їх взаємо

зв'язок, тип стосунків, а крім того

-

місце, час, форми спілкування,

наявність стосунків і ресурсів особистості для задоволення потреби й
здійснення діяльності, наявність варіантів рішення аби їх відсутність.

Розвиток міжособистісних конфліктів тісно пов' язаний з цін
нісними орієнтаціями, з характером прийнятих ролей, психічним

станом особистості, змістом мотивів діяльності, які і визначають ха
рактер і спрямованість поведінки особистості у конфлікті. Найбільш

напруженими є конфлікти, які зачіпають основні цінності особис
тості, її сутнісні установки, життєві позиції.

5.5. Міжособистісні конфлікти в діяльнісному підході
Діяльнісний підхід до аналізу міжособистісних конфліктів до
зволяє визначити рівень ефективності спільної діяльності індивідів.
Дослідники, що вивчають активність суб'єктів в групі, відзначають,
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що, якщо в групі домінують ділові суперечності. конфлікт завершу
ється без розриву міжособистісних стосунків і не переходить в сфе
ру емоційних особистісних зіткнень та неприязні.
Об'єктивні умови

чинять суттєвий вплив на міжособистісні

стосунки. Вони багато в чому опосередковують розвиток когнітив
них процесів, в яких відбувається взаємодія індивідів.
Визнання ключової ро.1і принципу діяльності у вивченні соціальних
груп вельми плідно нозначилося на побудові ряду теорій групової актив
страто:-летричної концепції групової

ності:

А. В. Петров

активності

ського, моделі групових процесів, що отримала подальший розвиток в

системно-;tсяльнісному аналізі поведінки особистості в групі; програм
но-рольового підходу :ю дослідження наукового колективу; моделі соці
ально-перцептивних пронесів у спі.1ьній діяльності тощо. Вплив деяких

позиній діяльнісного підходу віддзеркалюється у трактуванні та емпірич
ному вивченні міжособистісних конфліктів у дослідженнях А. Р. Аллах
вердяна, Ф. М. Бородкина. М. А. Іванова, Г. В. Ложкіна, Л. А. Петров

ської, Н. І. Пов'яке:1ь, Г. А. Пол03ової, Б. І. Хасана та ін.

1

1 Белкин А. С., Жаворонков В. Д" Зимина И. С. Конфликтология: наука про 1·аr
Х8 с.; Ішмуратов А. Т. Конф
Екатеринбург: ГЛАГОЛ, 1995. мош1ю лікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - Київ: Наукова думка,
1996. - 190 с.; Ласькова В. Г. Особливості конфлікшої взаємодії в юнаць
ких с11ортивних командах. -Дисс ... канд. нсихол. наук. - К.: 1997. - 230 с.;
Ложкін Г. В .. Сьомін С. В .. Петровська Т. В .. Кисельова О. О. Конфлікти у
су:.1існій діяльності. - К.: Сфера, 1997. -- 95 с.; Пов'якель Н. І. Рефлексивні
сrруктури та психотехнології аналізу, оцінки та корекції ко11ф:1іктів // Конф
.1іктологічнаскспертиза: теорія і мс."Годика. - Вип. І. - К" 1997. -- С. 160-173;
Повякст, Н. И. Регу;1я11ия нрофессионального \Іьшпсния в рсконструкнии со
держания и деuентрации конф;шктов //Журнал 11рактикующего 11сихоло1·а.

1998. -

№

фактор социа.1иза~1ии старших нодростков.
наук.

пе.

-

-

М.

-

-

С. І О 1-108: Первишева Е. В. Межличностнь1й конф.1икт как

4. -

26 с.; Полозова
дисс ... канд. психол.

І 9Х9.

Автореф.

-

-

Автореф. дисс". канд. психол.

Т. А. Мсжrшчносrnьrй конфликт в груп

наук.

-

М"

1980. -

18

с.; Шкіль А. І.

Со11іально-психологічні механізми конфліктної взасмодії в умовах навчатrь
но-виховного ко;1сктиву. --Дисс". кан;1. 11сихол. наук.

-

Київ.

1990. -

142

с.
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У межах тсоретичноrо дослідження міжособистісних конфліктів з
позицій діяльнісного підходу його нредставника.\ІИ здійснено 1либокий
критичний

аналіз

найбільш

ноширених

11онятійно-концептуальних

схем вивчення міжособистісних конфліктів. У і\1ежах означених схем
визначено як істотні і безперечно значущі проблеми міжособистісних
консjцікгів, виділено дані смніричш1х досліджень структурно-дишшіч

них особливостей конфліктної поведі11ю1 і детер.\!інуючих її чинників.
Причо:v1у важливим мо:-.1снтом вис1уJшс

1

виділення двох скш1дових:

конфліктної сиrуаuії як об'єктивної основи конфлікrу; конфліктної 110ведіпки, тобто способів взаєl\юдїі конфліюуючих сторін.
І Іід конф;1іктною ситуацією у міжособистісних конфліктах в кон
тексті діяльнісного підходу .\шється на увазі об'сктивна несумісність ін
дивідуальних ці.1ей і потреб учасників конфліюу. Конфліюна поведінка
причому розуміється як сис гема обоюдноспрямованих емоційно забарв
лених дій, які ускладнююгь ;юсягнення цілей нропщіючою стороііою.
Велику увагу в ліяпьнісному підході ло конфліктів у міжособис

тісній взаємодії надасгься важливій ролі суб'єктивного чинника в
актуалізанії процесу конф;1ік·111ої взаємодії. Як гакий «каталі»атор»
виділяtться усвідомлення хоча б одниl\І з учасників ситуації як пш

флікт11ої, тобто такої, яка відчувається учасниками конфлікту як за
грозjJива щодо ;1осягнепш1 переслідуваних і бажаних цілей. Проте,

подібне тлу:\1ачення суб'єктивно-об'єктивних підстав, що детермі
нують виникнення :\1іжособистісних конф,1іктів, :-.1ає ряд обмежень,

які не лозво:rяють повною мірою застосовувати теоретичні схеми,
які 3апропо11овані дослідникаІ\!И, в реальних гру11ах.
У :\1Сжах підходу, що розглядається, вид::rяються обмеження
щодо ви:1і;1евня справжніх дстер:-.1інант і ди11а:-.1іки розвитку :-.1іжосо

бистісної і в11утрішньогру11ової конфліктності:

1.

Обмеження (яке 11рирече11е гим, що 11остулюється як єдина об\·к
тивна основа міжособистісного конфлікту) зіткнення суто індиві-

1

Донцов А. И., І Іолозова Т. А. Проблема обьективнь1х дстерминант мсжлич
носпюго конфликта в группе// Вісник МДУ, серія Психологія.
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дуальних цілей і потреб. Загальний характер спіrтьно"і діяльності

членів групи, зад:ший більш широкою соuіапьною спільністю,
обумовлює всі види внутрішньогрупової активності, в ТО\1у числі

і конфліктної взаємодії. Діяльність людини в групі може забезпе
чувати задоволення і власне особистісних цілей або (що навіть
суперечить спрямованості решти цілей) спонукається ними. Про
те і в цьому випадку внутрішньогрупова активність індивіда не
перестає бути об'єктивно спрямованою на розв' язанпя сумісних
завдань, а тому лише частково характеризується як процес розго

ртюшя суб' єктивних бажань.

2.

Обмеження полягає у визначенні ;..1іжособистісного конфлікту
як «дисонаненоrо» стану взаємозв'язку абстрагованих від ціліс
ного соніального ко11тексту суб'єктів. Важливим при цьому є
наступні аспекти: структура взаоюдії індивідів у цих системах
не може бути ізольована віл заг(Ільного контексту діяльності;
структура не розкладається па сукупність ліадичних юає:\10зв' язків поза втрати єдності, і, отже, не утворюється шляхом "іх
простого складання; призначена на реалізацію деякої загальної
цілі, структура взаємодії не може бути заснована на суто конку-

.

.

рентних передумовах, наВІть у випадках, якщо взасмод1я в про-

цесі спільної діяльності є конкурентною.
Таким чином, детермінанти міжособистісної конфліктності в
групі можна розкрити тільки в тому випадку, якщо сам конфлікт бу
де розглянутий в контексті всієї системи внутрішньогрупової актив
ності як своєрідний момент і форІ\Іа вияву рушійних суперечностей,
які впливають на її розвиток.
В основу розробки проб.теми внутрішньогрупових конф.1іктів з
позиції діяльнісного підходу покладена страто:-.1етрична концепція
внутрішньогрупової активності А. В. Петровського. Стратометрична
концепція дозволяс виділити дві взаємозв'язані сфери внутрішньо
групової яктивності, які розрізняються за об'єктом її призначення:

•
•

сферу власне міжособистісної активності в групі;
сферу суб'єкт-суб'єктної активності в гру11і.
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Той, що виділяє ні дві сфери групо1юї активності надає можли
вість інтерпретувати зовні сностеоежуgані нрояви інтерперсональ
ного конфлікту

-

напруженість емоuійних зв'язків. яка суттрово

джусться сукупністю конфліктних дій, як своєрідне перетворення

взаємовідносин тих суперечностей, які ВИ3начають динаміку розвит
ку реальної активності в групі.

І Іри такому підході вузловим мо:-.1енто!\1 дос1ідже11ня детермінант
внутрішньогрупової конфліктності ста,10 вивчення сю~ащюї системи на

очних взаємозв'язків індивідів, основою розвитку яких с.1уrує соціально
обумовлений пробJ1е:\1но-ціш"овий З:\1іст спільної діяльності. Внутрішній
:-.1еханізм виникнення міжособистісних суперечностей, зв'язується з по
няттям «функціонально-рольова структура грушт, наявність якої обу;..ю

в;1ена функніоналт-.ною диференпіш1ією спільної діяльності.
Система функціонаm,по-рол1-,0:13их взасмозR 'язків фіксус місце
ч;1енів групи у цілісному пропесі діяттьності. Стан і .1JИНа\1іка фу11к
ціона.1ьно-rоль(>вої д11ференні1шії

---·

ступі 1rь її повт!оти. адеквzп

ність персоніфікації ролей ;...южливостям і способу дій їх виконавнів,
міра розбіжності з вимога:-.ш ситуації

--

за:r<о1ю;..1ірно визИвають де

яку напруженість і конфліктність міжособистісних зв'язків у колек
тиві.

Рівень розвитку

групи як

колективу, ступінь ефективності

спільної ліяльності є провілни:-.1 чинником, що визначає причини і
інтенсивність внутрішньогрупової конфліктності.
Виділено лва види конфліктів

-

наочно-ділові і особистісно

прао1атичні, причому виявлено, шо в групі більш високого рівня
розвитку

особистісно-правштичні

інтереси

нечасто

виступають

причиною міжособистісних конфліктів. Крім того, із зростанням
ефективності спілhної діяльності збільшується кількість внутrіш
ньогрупових конфліктів, що :'<Шють своїм субстрато;-.1 наочно-діло<1і
розбіжності. Функціональні наслідки внутрішньогрупових конф.1ік
тів обу:-.ювлені його первиннИ1\1И змістовни"'1.и причина:\1и. Так, наоч
но-ділові конф,1ікти в істотно меншій м1рі, ніж особистісні, приво
дять до негативних наслідків. Певний рівень наочно-ділової конф
лікпюсті не виступає чинникоч дезинтегра11ії високоефективної си

стеми спілhної діяльності.
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Взаємозв'язок конфліктності і позиції індивіда в системі м1ж
особистісних стосунків визначається загальними соціально-психо
логічними характеристиками групи. У високорозвинутих і ефектив

них групах, де домінують ділові суперечносп

1 сприятлива

психоло

гічна атмосфера, конфлікт не приводить до розриву міжособистіс
них стосунків, не супроводжується емоційним негативізмом. Чим

вище єдність прелставлень членів групи про нормативи поведінки у
конфліктній ситуації. а також у власному колективі в цілому, тим

більш деструктивні емоційні наслідки конфлікту.
Використання діяльніспого підходу до вивчення міжособистіс
них конфліктів знайшло відображення у дослідженнях цього фено
мена з навчально-виховними цілями. Виявлені тенденції виявлення
соціаJ1ьно-психологічного явища, шо розглядається, на різних ета
пах групової динаміки (формування, становлення і функціонування
групи). При цьому вілзначено, що високі значення міжперсональної
вибірки характерні д;тя усіх етапів, а прогнозуючою основою змісту

внутрішньогрупової конфліктності виступає спрямованість і харак
тер цієї вибірки.
Міжособистісні конфлікти, джерелами яких є суперечності на
вчальних і виробничих підсистем взаємодії ·шачно менше приводять

до деструкції внутрішньогрупових стосунків. Чим вище показники
відповідності офіційної і неофіційної підсистем спілкування, тим
колективам

більшою мірою навчально-виховним

міжособистісні конф.1ікти.

властиві

наочні

1

Таким чином, діяльнісний підхід дозволяє по-новому підійти до

явища детерміющії :vtіжособистісних внутРішньогрупових конфліктів.
Крім того, діяльнісн11й підхід виділяє такі об'єктивні детермінанти
міжособистісних конфліктів як суперечності предметно-діяльнісного
характеру, шо обумовлені особsшвостями спільної групової діяльності.

Шкіль А. І. Соціально-психологічні

І\tеханізми

умовах навчально-виховного колективу.
Київ.

-

1990. -- 142

-
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5.6. Стадії, стратегії і тактики протидії
у міжособистісних конфліктах
Досить широко у вивченні міжособистісних конфліктів застосо
вується організаційний підхіл, причому перш за все у сфері управ
лінських стосунків. Виділення організанійного підходу є достатньо

у\ювним та пов'язується з існуванням різних теоретичних моделей
конфліктної взаємодії у великих соціальних структурах і появою
значної кількості організаційних структур у сучасно:-.1у житті. Мо;tе
лі

організаційного

конфлікту

були

запропоновані

Н. Гришиною,

А. Єршови:\1, С. Катаєвим, Р. Блейком. Д. Муоном, Л. Понді та ін.
Ряд моделей організаційного ко11ф:1іrау, які користуються до
сить

широкою

поnу;1ярністю

серед

фахівців

в галузі

психології

управ.'!іння, запропонуБав свого часу Л. Понді. Розроблені ним тео
ретичні конструкти («конфлікти переговорів», «бюрократичний кон

флікт», «системний конфлікт») застосовуються :ю аналізу конфлік
тів, які відображають су11ерництво сторін щодо оволо,rrіння дефіцит
ни:-.ш ресурсами, що ролортається на рівні вишого управлінського
апарату у всртиюu~ьно:\1у (:-.1іж різностатусни.\Іи індивідами, наори
клад, керівником і пі;щсглим) і горизонтальному (між рівностатус
ними іпдивіда:-.ш, наприк,1ад, підлеглими) зрізі внутрішньооргавіза
ційних стосунків. При цьо\1у мова й;tе не про якусь єдину концепту

альну схему, яка могла б бути покладена в основу дослідження кон

флікту, як це власшво, наприклад, для ;..ютиваuійного підходу. На
увазі маються скоріше різні теоретичні моделі конфліктних стосун
ків у організаціях, де аналіз 11роблеми виходить за :-.1ежі :v~алої групи
~·

.

та стосується ошьш значних сисТС:\1 стосунюв.

І

В сучасному розвитку організаційного підходу до міжособис
тісного конфлікгу розглядається не стільки соціа.1ьна організація в

1

Казмирснко В. П. Соніа,1ь11u психологія організацій. Київ: МЗУУІІ,
993. - 3S4 с.; Трстьяченко В. В. Ко:н:ктшші суб'єкти у11рап:1ін11я. - К.:
СЛІJ!ОС, 1995. --· 5Х5 с.
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uілому, скільки «поле» міжособистісної взаємод11 в маши групі.

Конфлікт є результатом неконгруентних або несумісних відносин
потенuійного вплнву, ню розгортаrться між членаІ\ІИ групи або діа
ди. Подібний вплив, на думку відо:\1ого представника орt'анізацій
ного підходу Б. Кабаноффа, обумовлений наявністю таких чинни
ків як симпатія і пошана, що викликаrться суб'єктом у оточуючих,

ступінь його контролю над підкріпленнями, займана позиція н ко
мунікативній мережі, величина вш:ску в групове зусилля, рівень
кваліфікації, необхідний для виконання відповідних функцій в 1·ру
пово:\1у завданні і т. д. Згі,~,но моделі, що розглядається, конф;1ікт
виникає

в тому випадку,

.

якщо має

.

м1сце розузгодження м1ж мож-

ливостями суб'єкта (виходячи з нерерахованих вище чинників) і
тими конкретними у;-,юва:-,ш, які торкаються, головни:-.1 чином, ха

рактеристик групового

завдання

і

відповідних

очікувань членів

групи, в яких він відбувається,

Джерела конфліктів мають наочно-ділову основу, пов'язану ·5
особливостями снільної гру11ової діяльності. У межах організаuійно
І'О підходу досліджуються феномени міжособистісної взаємодії:

•
•
•
•
•

встановлення психоло1·ічного клімату в колективі;
міжособистісне взаєморозуміння;

міжособистіснесприйняття;
адекватність відображення образу партнера по взаємодії;
феномен лідерства.
Як суб' сктивні чинники, що детермінують виникнення конфлік

тів, відзначимо не тільки суто особові особ;1ивості, але і соuіально
психол01·ічні характеристики суб' єктів групової дія.1ьності, Такий
підхі_:1 детермінації міжособистісних

конфліктів

корінним

чином

відрізняється, наприклад, від мотиванійного підходу, згідно з яким,
джерелами конф.1іктних ситуацій є суто психологічні утворення (по
треби, установки, інтереси особистості, що не знайшли задоволення
або реалізації в конкретних умовах). Суб'єктивни:v~и чинниками, що

обумовлюють виникнення конфліктів, виступають особистісні якості,
а також емоційні стани учасників конфліктної взаємодії.
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Модель оргашзацшного конфлікту, грунтуючись на перерахо
ваних вище джерелах або чинниках потенційного впливу, постулю

вала можливі типи конфліктних відносин і, що вельми істотно в
прикладному плані, пропонує стратегії управління ними. Саме у ме
жах організаційного підходу вказано найбільше число плідних мір
кувань (багато в чому апробованих практично) щодо сіюсобів пове

дінки в конфліктних ситуаціях і вирішення міжособистісних внут
рішньогрупових конфліктів.
В цьому плані показовий підхід До. Томаса, який сконцентрував

увагу на наступних аспектах вивчення міжособистісних конфліктів:;
які форми поведінки людей в конфліктних ситуаціях характерні

•

для них;

які форми поведінки є більш продуктивними або деструктивними;

•
•

яким чином можливо стимулювати продуктивну поведінку.
Для опису типів поведінки людей

К. Томас

застосовує

в конфліктних ситуаціях

дво.міриу ,нодель регулювття

ко11фліктів,

ключовими вимірюваннями в якій є кооперація. пов'язана з увагою
,~юдини до інтересів інших людей, залучених в конф,1ікт, і напорис

тість, для якої характерний акцент на захисті власних інтересів. Від
повідно ним двом основним вимірюванням, К. Томас виділяє на
ступні п'ять способів ре1·улювання конфліктів:

змагання

•

(конкуренція)

як

прагнення добитися

задоволення

своїх інтересів в збиток іншому;
пристосування, що означає на протилежність суперництву, при

•

несення себе в жертву власних інтересів ради іншого;
компроміс, який характеризується частковим задоволенням ін

•

тересів обох сторін ціною взаємних поступок:
уникання, для якого характерна як відсутність прагнення до

•

кооперації, так і відсутність тенденції до досягнення власних
цілей;

1

Thomas К. W., Kiiimann R. Н. Thomas-Kiiшann Conflict modc instrument. inc., 1990.

ХІСОМ,
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спшпраuя, коли учасники ситуації приходять до альтернативи,

•

що повністю задовольняє інтереси обох сторін.

При униканні у міжособистісному конфлікті жодна з сторін не до
сягає успіху. При таких формах поведінки як конкуренція, пристосу
вання і компро:11іс, один з уLІіlсників найчастіше опиняється у виграші,

а інший

програє, оскільки йде на ком11ромісні вчинки. І :1ише в си

-

туації співпраці (снівробітництва) у виграШІ опиняються обидві сторони.

Велике зничення у ш:.:ихології упр::шління "1іжособистіснюш
конфліктами має визначення К. Томасом умов продуктив11ого за
вер111е1шн коифліюпиої взає111одії, зокрема:
адеІ\І."1ТНа оціr1ка стувеня вµах:уваlіня в:шсних інтересів (діючи

•

~;ас1шно або активно) та інп:рссів іншої сторони (діючи спі"1ьно
або ін;щвідуально );
адсквал1е усвідомлення доці:1ьності обра1ю1·0 снособу новсдін

•

ки згід1ю ктшрспюї си гуації;
об'єм можливостей влади ононента;

•
•

вірне визначення джерела (прихованих потреб, бажань, штере

сів учасників взас:v~одїі):
особш1вос 1·і взаємостосую;ів з іі-!шою иороною;

•
•

специфіка в:1исн:их особистісних :\южливостей, а пtкож особли
востей опонента.

Таким Lшном, .ніJ1сособистісиий конфлікт сприяє:

групостворенню, встановленню і підтримці нормативних і фі

•

зичних меж 11Jупи;

отриманню інформації про навколишнє соціальне середовище;

•
•

створенню і підтримці внутрішнього балансу сил, зокрема, в;~а
ди, сощапьного контролю;

створеіІНЮ нових соціа.їьних інсгиуупв.

•

Згідно зі Дж. Скопом, міжособистісні конфлікти можуть бути пе
ретворені на перспективні можли~юсті, які забезнечують шляхи особис.

.

--

.

.

."

псного, м1жосооиспсного та оргаюзащиного вдосконалення, зокрема:

1

Скотт Д. Г. Конфликть1. Пути их решения. 191 с.

І

К.: Внсшторгиздат, 1991. -
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•
•

відказати, що ж необхідно досліджувати у самому собі;
визначити те, що саме у взаєІ\!остосунках є невірним, і змінити
ці стосунки у кращу сторону;

•

вказати на те, які саме організаційні бар'єри стримують, після
чого вони можуть бути усунені.
Організаційний похід є плідним при вивченні виробничих кон

фліктів, що виникають у колективах. Використання даного підходу
при ана.:1ізі міжособистісних конфліктів дозволяє з.;-tійснюватв діаr·

ностику розвитку конфліктних відносив і їх профілактику.
Кожний з представлених підходів ефективний по-своєму і до
зволяє визначити напрям ро3внп:у міжособистісного конфлікту, йо
r·о причини, зміст і наслідки.

Інтерактивний бік спілкування характеризується перш :ш все
взаємодіяІ\ІИ людей, які не ті,1ьки проводять обмін інформацією і
встановлюють зв'язки, але також виробляють норми і фор:-.ш конс

труктивних сумісних дій, планують загальну діяльність, вирішують
суперечності, що виникають.

5. 7.

Особливості 11ротидії на різних етапах

онтогенезу

Вивченню міжособистісних конфліктів, що виш1кають в онто
генезі в різних вікових групах (у «вертикальному» і «гори:юнтально
му» зрізах стосунків), присвячена досить значна кількість теоретич

них і експериментальних ;"(ос:1іджень в галузі психології.

Дос.1іджсння особливостей міжособистісних конфліктів в онто
генезі показали деструктивний вплив конфліктів у міжособистісній

взаємодії на системи регуляції груп та окремої особистості.
Разом з тим, не викликає сумніву і ,;.\осить помітна роль міжосо
бистісного конфлікту як конструктивного соціально-психологічного
явища, а саме як чинника соціалізації особи на різних вікових етанах

її формування і розвитку.
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Підхід до конф.1ікту як ;io чинника, що детермінує процес осо
бистісного зростання, заснований на теоретичному положенні про
інтеріоризапію як основний механізм набуття суб'єктом внутріш
нього досвіду. Виступаючи формою зовнішньої протидії, зіткнення

думок, оцінок і способів поведінки, завдяки рефлексії, конфлікт мо
же породжувати внутрішні суперечності, сумніви, боротьбу мотивів
як атрибути «ск.1адного» внутрішнього світу особистості.

Виділяється два напрямки аналізу міжособистісних конфліктів
з погляду їх соціа.1ізуючої функції у віковому розвитку. До першого
з них відносяться роботи, присвячені дослідженню міз1Сособистіс-

110го ко11флікту як мо.11-1е11ту вікової кризи. Зміна одного стабіль
1

ного періоду іншим традиційно визначається як період розвитку ди
тини. що виявляється у зовнішній конфліктності і вказує на абсолю
тизацію деструктивної вікової кризи.
Своєрідність соціальної ситуації розвитку стосовно дітей, що
знаходяться у кризово:\ІУ перюд1 розвитку, полягає в тому, що внут

рішньо діти вже дозріли для того, щоб включитися у нові форми жит
тя, а цьому перешкоджають зовнішні обставини, які затримують ди
тину в системі минулих стосунків. Визначено, що сформоване відчут
тя дорослості не знаходить с1юєї реалізації в ригідній системі стосун.

.

..

. 2

юв з дорослими, що приводить до горезв1сно1 важковиховуваносп.

Результати досліджень вказують на те, що структура перехідно

го віку зумовлює відображення динаміки юаємопереходів реальної
та ідеальної форми. При цьому передбачається, що зміна в пережи
ванні дитиною становиша, обумовлюється тим, що початок вікових

змін є, водночас, початком кризи, яка відзначається розмежуванням
дитиною двох свпш

-

старого і нового, розрізненням реальної та

ідеальної форми життєвого світу. Дитині відкривається нова ідеаль

на форма дорослості, дитина починає діяти в старій реальній ситуації
1

Божович Л. И. Личность и се формирование в детском возрасте. І Іросвсщснис,

2

1968. - 462

М.:

с.

Драгунова Т. В. Іlроблсма конфликта в подростковом возрастс //Вопрось~
1978. - № 2. - С:. 25-37.
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за логікою ідеального і нового. Це створюс протиріччя, провоку<
складну немотивовану поведінку дитини, а конфлікт розглядається
як необхідна умова розвитку литини у кризі.

Йдеться про конструктивний конфлікт, що дозволяє дитині і до
рослій людині гранично визначати власні позиції. і. п1м са;-,шм. ство

рювати умови для їх рефлексії. Конф;1ікт викликається тим, що до-

.

.

росла людина не завжди визнає зростаюче в:дчуття дорослосп у ди-

тини, але позитивне значення конфлікту полягає в ро3критгі ;щя са:'>юЇ
дитини її власних можливостей. Можна вважати, що до конф,1ікгу як
етапу розвитку кризи, єдиною перешкодою для реалізації дopocjJoc 1і

тобто для матеріалізації форми. що ідеалізується, залишаються зовніш
ні обмежувачі- це «старі» форми жипя та форми взаємовідносин.

Міжособистісні конфлікти ю1йчастіше створюють уі\юв11 для
диференціації цих обмежувачів. Конфлікт доз1юляє виявити, шо час
тина з них дійсно пов'язана з табу, які втрачають свою актуальність,
причому якась її частина пов' язана з власною недостатністю, не
вмінням і нездатністю самої дитини.

У конфліктах з граничною ясністю оголюються і е:\1оційно пе
реживаються перешкоди до реапізацїі ідеальної форми. Jовнішні пе
решкоди пов'язані з ригідністю особистості та системи виховання,
які потім можуть зникати, але залишаються внутрішні перешколи.
що пов'язані з недостатністю власних можливостей і здібностей.
Саме у цей момент і виникає мотивація нової діяльності, створю··
ються умови для подолання кризи. Але перш ніж криза завершиться,

повинна відбутися рефлексія власних можливостей і виникнути ново
утворення кризи. Рефлексія розглядається як етап кризи. що пов'яза

ний з інтеріоризацією конфлікту між бажаним і реальним.
Таким чином, відкриття іде<шьної форми і її ;-,1іфологізація 3мі
нюють дитину в звичних ситуаціях, при ньому відбувається знещ

нення стосунків з близьким оточе1111я:-.ї. ко;1и провокуються міжосо

бистісні конфлікти. При цьому зворотн·'Ю

· тороною них негативних

явищ виявляється опробування власн;;х !\южливостей. суб'єктиванія
новоутворень попереднього періоду розвитку ;rитини.
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Зіткнення реальності та бажань обумовлює виникнення співід

ношення рефлексії себе і рефлексії власних можливостей, що, у
свою чер1·у, стає основою переходу до нових фор:\! освоєння культу

ри

-

до нової діяльності.

Особливості

поведінки

дитини

в

кризові

періоди зумовлені

спробою побудувати нову систему відносин. Конструктивний і де

структивний

компоненти

кризи

з

погляду

психології

міжосо

бисть1снихконфліктів принципово непорушні для того, щоб побуду

вати нове, йому необхідно звільнити місце, усунувши старе. І, наре
шті, найважливіше
же

акт поведшки

-

найчастіше одна і та ж дія дитини, один і той

виявляється двоспрямованим:

тим,

що, водночас,

руйнує старе і фор:\!ує нове. 1
Отже, д:т:ерелом коифліктів дітей з дорослими в кризові пе
ріоди розвитку є суперечності між 1ювими потребами, можли
востюнu і здіб11остямu дитшт. Дитиною відкривається так званий
«Новий ілсал» дорослої людини, що нерідко входить в протиріччя з

можливостями його реалізації в у\1овах «старої» соціальної ситуації
розвитку.

Психологічні властивості, що мають сенс в аерспективі дитячо
го розвитку, повинні бути випробувані, а с гара система стосунків
для подібного випробування є цілком адекватним полігоном. Таким
чипом, ко11флікт11ість дитт111 і виступає од11ісю з форм вuпробу
ватт влас1111х мо:ж·ливостей.

І:3 основі іншого напряму вивчення міжособистісних конфліктів
в різні вікові періоди, лежить уявлення про те, що джерелом ко11ф
ліктів є супереч11ості, обумовлеиі характером спіль11ої діяльності
дітей, ;:~ провід11ої 1Няль11ості у різиі вікові 11еріоди. Найперспек
тивнішими в цьому відношенні виявляються дослідження особливо
стей міжособистісних конфліктів в дошкільному віці.

1

Поливанова К. Н. Пснхологический анализ кризисов возрастного развития
- 1994. - Хо 1. -- С. 61-69; 3ш,конин Д. Б. Пси
холо1·ия игрь1. - М.: Іlедаго1ика, 1978. - 304 с.

І! Вопрось~ психоло1·ии.
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Як відомо, провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра,
що

відтворює

різні

типи

дитячих

взаоювідносин.

Характерною

особливістю гри дошкільників є створення уявної ситуації, яка ноля
гає в імітування дитиною ролі дорослого її у створюваних дитиною
обставинах.
Специфічне задоволення дитини від гри пов'язано з 1юдолання11,1
безпосередніх спонукань, з визнанням правил гри та їх прийнятгя.

13

грі здійснюється розвиток конструктивних вирішень внутрішніх і зов
нішніх протиріч і конфліктів. Грають діти дошкільно1·0 віку Ішйчасті
ше в ігри з правилами (дидактичні і жваві ігри), в ігри без правил
(творчі ігри). Найчастіше виникають конфлікти у творчих іграх (сю
жетно-рольових, іграх-драматизаціях, конструктивних іграх). Об'єк

тивною основою конфліктів між однолітками є суперечності, що ви
никають при організації ними спільної діяльності або в її процесі. Та

кі конфлікти більшою мірою носять скороминущий, ситуативний ха
рактер, і, як правило, вирішуються самими дітьми.

Зовнішні конфлікти кваліфікуються як конструктивні. корисні,
перш за все тому, що вони за умови психологічно адекватної пове
дінки вчителів, сприяють вихованню у дитини відповідальності, са
мостійності, а також розвитку вольових і стичних якостей та умінь

вирішувати проблеми, враховуючи інтереси інших, умінь взаємодіяти

.
1

•

сшвпрацювати.

Грі

властива

1

певна

комунікативно-організаційна

основа,

що

включає ряд організаційних завдань ігрової діяльності: вибір теми
гри, підбір учасників гри. розподіл ролей тощо. В процесі виконання

цих завдань

1

і виникають

численні

конфлікти дітей.

Коломівсь-

Комісарик М. І" Коцко В. П. Проб;1~:\1а кvнфліктів у 11Ji доuп:ільників та
шпяхи їх вирішення

//

Конфлікти у сус11і:11,стві: діагностика и профілакти

ка. Матеріали ІІІ Міжнародної 11ауково-;1р,1кп1чної конференнії.
Чернівці

-

1995. -

С.

440-445;

--

Київ

Тютюннн1< М. М. КонфJІікти дітей в твор

чих іграх //Конфлікти у суспільстві: діа;·:юстика 11 профілактика. Матеріа
ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

1995. -

196

с.

446-451.

-

Київ--Чсрнінці

-
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кий Я.

і Ж11знєвський Б. П. вказують на настунні основні 11ричи-

jJ_

11и зов11і11тіх (міжособистіс11их) ко11фліктів в групах молодших,
.

середшх

•

.

.

1 старших

.

І

дошю;1ьниюв:

<~Руіінування гри»

виникнення конфлікту пов'язано з діями,

-

що переривають або ускладнюють процес 1·ри.

•

«Вибір загальної теми гри»

-

суперечки виникає у зв'язку з

тим, що діти хочуть грати в р1зні ігри.

•

«Склад учасників»

---

розбіжності виникають на основі вибору

учасникш гри.

•

«Через іграшки.»

--

конф11ік1и виникають через прагнення во

лодпи 1грашкою.

•

«Вибір сюжету гри»

-

конф;тікти дітей зв'язані з тим, що грав

uі не можуть до:чоюпися про порядок 1гри, про зміст ігрових
ситуацій і дій псрсо.аажів гри.

•

«Визначення ролей»

-

боротьба за ро1поділ найпрестижніших

ро.1сН.

•

«Правильність ігрових лій>>

---

ІІС супІ?рс 1 1ки через те, вірно або

невірно грає дитина.
У дітей раннього віку найбільше число конфліктів виникає че
ос·~ несумісні бажання володіння однією і тією ж іграшкою. В до
шкільному віці конфліктні ситуації виникають унаслідок порушення
правил гри, правильності ігрових дій та в зв' язку з вибором ролей.

Таким чином, зміиа змісту дитячих ко11фліктів має 11аступ11і
те11деш~ії: від суперечки 'Іерез і:?раtику в ра1111ьому віці до коифлік
тів, в яких ігращка вщ:тупас як атрибут пев11оїролі, яку дитииа
прагие вико11апщ. Це явище закономірне. Еш,конін Д. Б. відзначав,
що: у мо,1одших дошюльників конфнікти частіше виникають через

іграшки; у середньому дошкільному віці
нодшу ролей; в старшому вщ1

'

Коломинский Я.

Jl ..

-

-

з приводу вибору і роз

чере:з враг.нла гри.

Ж1лнсвский Н. П. Сонналь110-11сихологический анализ

конфликтов между дсть:-.1и в игровой деятельности

1990. -

N~

2. -

С.

//

Вопрось~ психологии.

-

15-42.
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В спостереженнях за особливостя:чи дитячих ігор. 3найдсні на

ступні характерні особливості впливу дітей в іграх на інших учасни
ків міжособистісних конфліктів:

фізичний вплив;

•
•
•
•
•
•

опосередкований вплив (через третього гравня, скарги старши;-.1);

психологічний вплив (психологічний тиск);

вербальний вплив;
загрози і санкції;
аргументи.

Аналізуючи динаміку конфліктної поведінки дітей в різних в1кових групах дошкільного віку. вови прийшли до висновку про те.
що поведінка дітей у конфлікті проходить певний еволюціlіний ро-з
виток. Спочатку здійснюється поступова заміна фі3ичш1х дій на сло
во, після нього словесний вплив ускладнюється і з'яв:1яються певні

обrрунтовування та оцінка. що. у свою чергу. відкриває шлях до об
говорення дискусійних питань і знаходження по штивного вар1анту
вирішення конфJТікту.

.

Особливості завершення дитячих конфліктів, що свідчить про ди-

.

.

на:\11ку оволодшня дпьми

.

.

.

р13ними комуюкативними умшнями.

за до-

помогою яких вони вступають у спілкування з однолітками. Серед ді

тей раннього віку конфлікти завершуються несприятливо, серед стар
ших дітей спостерігається рівномірне співвідношення сприятливого і не
сприятливого завершення конфліктів у грі. Іншими словамп, конфлікт
ні ситуації, що виникають у дитячих іграх, найчастіше не вирішуються
позитивно, що приводить до порушення спілкування серед дітей.
Можна говорити про те. що з віком збільшуrться частка суміс
них дій дітей, коли вони виступають не як окремі індивіди, а як гру
па, що поєднана загальною мстою та яка приймає 11евш нравила для

регуляції власної групової поведінки. Ті норми і правила, які діти

використовують для вирішення конфліктних ситуацій, с певною со
ніально-психологічною формою знакових Jасобів, які виробилися у
процесі спілкування та які є правилами дітей для самих себе. на від
міну від правил. які привносяться в гру доросЛИ:\Ш.
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Таким чином. ко11флікт11 дітей

-

І(е ие просто 11егат11в11і

нс11ща в д11тячо.111у .ж·11тті, це особливі, з11ачущі ситуації спілку

ва1111я, які в11ко11ують соціалізуючу функцію иа від11овід11ому етапі
фор.нува1111я особистості.
В дослідженні Первишевої О. В. представлено розроблений ав
торо:-.1 і апробований (на матеріалі учбових груп ПТУ) соціально

психологічний підхі;~ до вивчення міжособистісних конфліктів як
.

.

...

~

.

.

.

.

І

чинника соц~атзац11 осооистосп старших шдлпюв.

Об'єктивною основою міжособистісних конфліктів в групах стар
ших підлітків є суперечності процесу соціалізації, які пов'язані як з
психологічними особливостями віку, так із специфікою життєдіяль
ності 11і;щітк'1 (в даному випадку у ІПУ як інституті соціалізації).
Відображене у міжособистісних стосунках сунеречностей про

цсt;у соц~алі3ації, конфлікти є одним із засобів самоствердження
осооистості, формування її активної возиції у взаємодії з навколиш
нім світом і можуть бути визначені як конф:1ікти становлення і са
моствердження.

Міжособистісні конфлікти у перехідний riepioд від підліткового
віку до юнацького, мають специфічні особливості:
Своєрідність з:.v~істу підліткових конфліктів характеризується
найчастіше відсутністю предмету, під яким розуміється загальний
зміст активності конфліктуючих сторін.

Розбіжності і зіткнення підлітків можуть не бути пов'язані з по
рушенням :-1іжособистісш1х стосунків.

«Наявність

-

відсутність» предмету розбіжностей у міжосо

бистісних конфліктах підлітків і юбсреження-деструкція» міжосо
бистісних стосунків з'явилися підставою для пшпології підліткових

.нЬ11:осо611стіс1111х коифліктів, що відображають їх специфіку:

•
•
1

ко11фпікт думок;
конфлікт інтересів;

І kрвишсва І::. В. Меж;1ич11осп1ь1й конф;1икт как фактор социализации стар
- Антор. :tис. кющ. 11сихоJ1. т1ук. -- М. - 1989. - 26 с.

ших 1нщростко1:1.
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•
•

конфлікт цінностей;
конфлікт зовнішньої поведінки.
Типи міжособистісних конф-1іктів у підлітковому віці за харак

тером суперечностей мають різні функціональні наслідки для учас
ників і їх міжособистісних стосунків.
Конфлікт думок, як правило, вирішується конструктивним шля

хом і може розглядатися як адекватний засіб формування активної
позиції особистості. Регулювання конфліктів у разі зіткнення інтере
сів сторін залежить від способів, яким піплітками віддається перева
га та їх відстоювання. Схожість індивідуальних стратегій поведінки
у конфлікті створює умови для вирішення проблем конструктивним
шляхом.

Руйнівні психологічні наслідки для розвитку особистості у під
літковому віці несуть конфлікти цінностей, для яких характерна не

сумісність стратегій конфліктної поведінки.
Конфлікт зовнішньої поведінки є характеристикою стилю взає
модії, прийнятої в групі старших підлітків, що не пов'я1аний з пору
шенням їх міжособистісних стосунків.

Більш того, підтверджена гіпотеза про те. шо міжособистісні
конфлікти в учбових групах ПТУ є груповою нормою поведінки, що
регулює особливості самоствердження особистості у середовищі од

нолітків. Засвоєння соціально цінних цілей і способів самоствер
дження може служити одним з критеріїв і шляхів набуття успішнос
ті в соціалізації підлітків.

Практика невтручання, якщо йдеться про конфлікти пінностей
у підлітковому вщ1, може сприяти закріпленню в індивідуальному
досвіді підлітка соціально неприйнятних способів саІ\юствердження,

.

.

.

заснованих на сиш та зневажливо:чу вщношеню до оточуючих, а та-

кож розвитку і стабілі-зації стереотипів конфліктної поведінки у кон
фліктних ситуаціях, стабілізації психологічних захистів типу проек
цій, заміщень тощо.
Установка на придушення нбо зглажування будь-яких конфлік

тів також є неефективним у підлітковому віці, оскільки позбавляє
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підлітка набуття, у тому числі, і позитивного досвіду, відстоювання
власної точки зору, власного «Я», ствердження своїх цінностей і
власної життєвої позиuії.

Підхід до вивчення міжособистісних конфліктів з погляду їх со
ціалізуючої функції для особистості, характеризується вельми неве
ликою кількістю робіт. Практично поза увагою залишаються між
особистісні конфлікти, що виникають в групах молодших школярів:

конфлікти розглядаються або в контексті загальної проблеми спіл
кування молодших школярів

з дорослими

і

однолітками, або в

контексті проблеми шкільної дезадаптаuії.
Нечасто предметом психологічного вивчення виступають між

особистісні конфлікти в юнаuькому віці.

1

Типовим і найзначущішим змісто.м мі.11сособистіс11их ко11ф
ліктів в ю11ацькому віt(і є:

•

обмежувальний виховний стиль дорослого щодо ставлення до

підростаючої особистості:

•
•
•
•

зіткнення з питань еротики 1 сексу;
шкільна неуспішність;
допомога у господарських справах, акуратність;

конфлікти у галузі автономії та авторитету, що зумовлюються
ускладненням свободи молодих людей шкільними правилами
ТОЩО.

Конфлікти з однолітками в юнацькому віuі найчастіше за все,
за /(аІІИМИ Ремшмідта Х., пов'язані з суперниuтвом і боротьбою за
лідерство. Так, конфлікти на rрунті суперниuтва відбуваються як
між хлопuями, так і між дівчатами. В ранній юності вони виникають

як у тих, так і у інших, переважно з особами своєї статі. Хлопuі зма
гаються за ,1ідерство в групі, за успіхи у фізичній та інтелектуальній

сферах, за дружбу і прихильність. У дівчат навіть в ранній юності
суперництво украй рідко пов'язано з успіхами у праці або спорті.

1

Ремш\Іидт Х. Подростковь1й и юношеский возраст: проблемь1 становления
-- М.: Мир, І 994. - 3 І 9 с.

ли•шости.
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Через більш раннє, у порівнянні з хлоrщями, статеве дозршання на
перший план у них виступають стосунки з предстанника:vш іншої

статі. Конфлікти виникають переважно через суперництво за прихи
льність, причому 11рихильність більш старших за віком хлопців.
Конфлікти між партнерами починаються на більш пізніх етапах
юності. Саме на стадії «тренування» у партнерських стосунках від

буваються численні зіткнення між хлопцями і дівчата:vtи, зв'язаних
дружбою. Вони торкаються питань утворення сім'ї, дошлюбних ста

тевих відносин, вірносп партнеру, перспектив загального :vtайбут
нього, уявлень про норми і суперечок з батьками.
Розглянуті аспекти відображають важливі пробле.\1и юнацького

віку, що виступають найчастіше джерелами міжособистісних конф
ліктів. Проте, вони нечисленні і не охоплюють інші зничущі сфери
конфліктних стосунків сучасної молощ. в яких може значну роль
грас соціалізація особистості.

5.8.Гендерніособливосrі
міжособистісних конфліктів
У психологічних та конфліктологічних дос11ідженнях найчисті
ше визначаються узагальнені характеристики: статус. :vютиви і по
треби особистості, фахова приналежність, ресурси особистості та її

можливості, вік та вікові аспекти поведінки. В останні роки все
більшу увагу дослідників почали займати rендерні проблеми та особ
ливості виникнення й проявів конфліктної поведіr,ки.

Визначено ряд специфічних rендерних відмінностей конф
шкпв.

По-перше. визначено специфічні відмінності конфліктів у чоло
вічих і жіночих колективах Так, вияв:;:~1ю, що конфлікти у чоло

вічих колективах за своєю с11ряІ\юн:нrн·т:о. емо1{ійш1ми проявами,
спектром і накалом емоцій. а також с1::н.:обам11 конфліктної протидії
суттєво відрізняються від конфліктів у жшочих колективах. В чоло-
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вічих колективах більше конфліктів, які мають виробничу та ділову
основу, в той же час у жіночих колективах більше конфліктів, які
мають е:v~оційні основи та викликаються іноді непрогнозованими ко

ливаннями настрою, рі3номанітними емоційними реакціями і зовні
немотивованими вчинками, сим11атіями/антипатіями тощо. Визначе
но, що чоловіки у конфJ1іктах більш схильні орієнтуватися на роз
в'язання актуальних завдань. які визиваються життєвими, в тому

чи<.:лі, і конфліктними, ситуаціями, вони більш схильні до ділових
реакцій і конструктивного розв'язання конфліктних ситуацій. В той
же час жінки в більшій мірі орієнтуються па додержання норм, пра

вил, стандартів, ролей.
Вважається. що конфлікти

І\Ііж жінками

вирішуються більш

складно в зв'язку з наступними гендерними відмінностями жіночої

статі у конфліктних ситуаціях:

•
•
•
•
•

емоційна або праг:vrатична спрямованість;
висока емоційність реакпій та 11ереживань;

емопійність та накал прояву конфліктності;
значне внутрішнє суперництво між жінками;
ревнощі жінок та їх мікроугрупувань до успіху жінки, що стоїть
осторош,, її успіху у чоловічо:vrу соціумі, уваги та визнання з
боку чоловіків;

•

.

.

зниження нормативност1 поведшки.

Відзначено, що навіть посередництво в конфліктах серед ж1нок під силу тільки жінка:vr, чоловіки надто складно вирішують
означені конфліктні ситуації, в основному засобами сили, погроз,

маніпуляцій. В той же час жінки :шачно більш витончені маніпуля
тори, гнучко і точно оперують саме емоційними станами учасників
конфліктів і досить легко управляються з розв'язанням конфлікт
них ситуацій. В той же час, доведено, що сuме чоловіки можуть бу

ги менш гнучкі і більш ригідні в конфліктах, їх прогнозуванні, упе
редженні та розв'язанні.

rендерні
вих,

особливості конфліктів відзначаються і в різностате

змішаних

колективах.

Ви1начсно,

наприклад,

що

поведінка
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чолов1юв та жінок у конфліктах в значнш м1р1 залежить від статі
опонента. Наприклад. у конфліктах з чоловіками, чоловіки проявля
ють високу впевненість, цілеспрямованість, гнучкість. В той же час.
жінки у конфліктах ведуть себе зовсім інакше, для них стать опоне
нта не є значущим чинником його поведінки, однак є суттєвим чин

нико:v~ його особистісних реакцій. си:vtпатій, конструктивності і гну

чкості рішень.

У так званих з:v~ішаних або гетерогенних конфліктних ситуаціях
жінки найчастіше ведуть себе більш активно, ніж чоловіки. їх пове

дінка, більш емоційна і ригідна за спрямованістю 1 • Деякими фахів
цями відзначається, що відносна пасивність чоловіків пов'язана з

стереотипами ставлення до жінок як до більш слабкої статі. Іноді,
са:че з метою психологічного захисту саме чоловіки ведуть в з:чіша

них конфліктах себе менш конструктивно, агресивно і афективна,
або ж уникають бу}"\Ь-яких ділових, в тому числі і конф,1іктних, сн·
туацій з жінками. В той же час, жінки у конф,1іктах з чо,1овіка:v1v.,

відрізняються значно більш гнучкою 11оведі11кою, ніж у конфліктах з
жінками, або ж конфліктів чоловіків з чоловіками, більш інтуїтивні,
розумні, конструктивно рефлексивні. У 11роцесі спілкування в змі

ш;.ших конфліктах жінки використовують більш широкий і гнучкий
спектр вербальних і невербальних методів впливу на опонентів,

спектр засобів регулювання конфліктів у жінок більш широкий і різ
номанітний.
Проблеми гендерної специфіки міжособистісних, внутрі та між

групових конфліктів різної спрямованості ще потребують більш по
глибленого вивчення, особливо у контексті психологічного супроводу
та конструктивного вирішення конфліктів у різних сферах і формах

взаємодії людей.

1

Зазь1ки11 В. Г., Нсчаева Н. С. Введение в пс;~хологию конфликтов. Тарасова Е. А. Ге11дсрнь1с отличия в конф,1иктном взаи:\юдсйствии.
неж.
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Питання до самоконтролю:

1.

Визначте зміст міжособистісних конфліктів та підходи до їх кла
сифікації.

2.

Назвіть основні відмінності в різних підходах до вивчення між
особистісних конфліктів.

З.

Назвіть основні види міжособистісних конфліктів залежно від
спрямованості суб'єктів взаємодії.

4.

Опишіть основні види міжособистісних конфліктів в дошкільному
віці та їх основні психологічні особливості.

5.

Визначте особливості, відмінності

і наслідки міжособистісних

конфліктів в підлітковому віці і юності.

б.

Опишіть

основні

психологічні

відмінності

та

шляхи

розвитку

конструктивного і деструктивного міжособистісного конфлікту.

7.

Визначте основні детермінанти вибору типу поведінки у мі>1<осо
бистісних конфліктах.

8.

Сформулюйте основні гендерні відмінності поведінки у конфлік
тах та шляхах їх розв'язання.

Практичні завдання:

1.

Самоопис найбільш поширених міжособистісних конфліктів з до
свіду життєвих спостережень.

2.

Обговорення шляхів розв'язання конфліктів різного змісту жінка
ми і чоловіками.

Теми семінарських занять:

l.

Ігровий семінар з обговорення гендерної проблематики міжосо

бистісних конфліктів і гендерних реакцій "Мій типовий конфлікт».
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КОНФЛІКТИ
В СУСПІЛЬСТВІ,

В РІЗНИХ СФЕРАХ

ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ
Людина переможе.І Людину:>
С. Є.Лец

Суспільство як складний соціальний організм живе і розвивається
за своїми законами. В ньому, як і будь-якій соціальній системі, виника
ють різноманітні конфлікти. Основою виникнення конфліктів у суспіль
стві є наявність в ньому соціальних відносин між суб'єктами соціально'і

взаємодії

групами та колективами, сім'ями, націями, класами, держа

-

вами тощо. Не дивлячись на різноманітність конфліктів у суспільстві,
вони значною мірою мають єдині психологічні механізми виникнення,

розвитку та регуляції. Тому знання особливостей різних видів конфлік
тів у суспільстві, причин їх виникнення і засобів управління в різних

сферах людської взаємодії, насамперед в сім''і, в трудовій діяльності, в
сфері управління та бізнесу, у навчальній діяльності тощо.

6.1.
Сім'я

Сімейні конфлікти

-

най;~ревніша інсп1тупія .1юдської взаємо,1ії. ун1к'1ль

ність якої в тому, що ,~екілька лю:rей тіснінш:--1 ЧИІІО:\1 !Л<lЄІ\ІО:lіюгь
на протязі ;lОСИТЬ ДОВГОГО Ч'1СУ. ІІП пrотязі ЛІОJІСЬКОГО ЖИТТЯ.
Сімейні конфлікти є о,1нією з найпоширеніших фор:w конфліктів.
За оцінками фахівців,
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виникають сварки з різних причин. Унікальність сі

мсйшrх стосункш обумовлює не тільки снецифіку виникнення і проті
кання конфліктів у родині, але й особливим чином відображається на
соціа.:~ьному і психічному здоров'ї усіх членів родини.
Сімейні конф.1ікти

-

це протидія між членами родини на осно

ві зіткнення протилежно спрямованіх мотивів і поглядів, на основі
різної культури і стереотипів. В за.:~ежності від суб'єктів взаємодії
сімейні конфлікти 11оділяютьс51 на конфлікти між: подружжям; бать
ками і дітьми; подружжям і батька:\fИ чоловіка та /або дружини: ба
оусвш (ді;~усями) та онуками. Безумовно, основну роль у сімейних

конфУ1іктах \1Шоть конфлікти подружжя.
У табл. 6.1 надано узага;rьнсні класифікації, підвалини
ка11ій, типи та основні причини сімейних ко11фліктів 1 •

класифі

Сі!VІейні ко11ф:1ікги мають суттєві відмінності від інших видів
конфліктів в інших сферах людської взасмодії. Врахування особли
вост(;Й сімейних конфліктів є важливим при упередженні і розв'я
занні тиких конфліктів, а саме:
І. Сімейні конфлікти мають особливий предмет, специфіка яко
го зумовлена унікальністю сімейних стосунків. Важ.1ивою особли
вістю с госунків членів родини є те, що їх основний зміст створюють
як міжособистісні стосунки (любов, родинність), так і правові і мо

ральні обов'язки, які пов'язані з реалізацією функцій сім'ї

-

репро

дуктивної, виховної, побутової, економічної, комунікативної, регу
лятивної, рекреативної {взаємодопомога, підтримка здоров' я, орга
нізація дозвілля і відпочинку).

2.

Сімейні конф:1ікти відрізняються і за 11ричинами. Найважли

РІШИ\ІИ ·~ НИХ Є:

•
•

об\1ежсн11я снободи дій, активності, самовиразу членів родини;
сексуальна дш.:гармонія подружжя;

: Лннуrюв Л. Я., ІІJ11!шлов Л. И. 1'011фликтолоп1я. М.: ЮНИТИ, 1999;
Л:руж11шш ІЗ. І!. І!сихо;юп~я ссм1,и. -- М.: КСП, 1996; Емсльянов С. М.
І!rзктнкум по конфлипо.11опш. СПб: ПИТЕР, 2000; Сь1сс11ко В. А.
Су11ружескне ко11фликгь1. - М.: Мь1сль. 1989.
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адиктивна поведінка одного з членів родини

•

(

наявність залеж

ності, алкоголізм, наркоманія, немотивована жорстокість, пси
хічні проблеми типу психопатій тощо);
наявність протилежних інтересів, прагнень, обмеженість мож

•

ливостей для задоволення потреб одного з членів родини;
авторитарний, жорсткий тип стосунків, які склалися у родині в

•

ЦІЛОМу;

наявність ускладнених матеріальних проблем, які неможливо

•

або надто складно вирішити;
авторитарне втручання родичів у подружні стосунки тощо.

•

Таблиця

6.1

Основні класифікаціі сімейних конфліктів

№~

Підвалини

Тип

п/п

нласифікаціі

конфлікту

І

Суб'єкти

Конфлікти

конфлікту

подружжя

Основні причини

Увесь спектр причин сімейних конфліктів

Конфлікт

Наслідки виховання та стилю виховання дітей

між батька-

Ригідність сімейних стосунків

ми і дітьми

Вікові кризи дітей

Стереотипи сприйняття стосунків батьків із
дітьми

Особистісні чинники, зокрема внутрішні
конфлікти та конфліктність

І<.онфлап

Авторитарне втручання родичів

родичів

Ригідність поглядів на родину та стосунки у
родині

Ревнощі та/ або заздрощі

Особистісні чинники

2
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Ціннісні

Наявність протилежних інтересів, цінностей,

конфлікту

конфлікти

поглядів
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Закінчення таблиці

№

Підвалини

Тип

п/п

класифікації

конфлікту
Позиційні
конфлікти

6.1

Основні причини

Боротьба за владу у родині, за місце лідера

("першої особин) у родині
Незадоволеність потреби у визнанні і значущасті одного з членів родини

Сексуальні
конфлікти

Психосексуальна несумісність подружжя

І Сексуальні хвороби одного з членів подружжя
Проблеми комплексів та зниженої самооцінки

І

!сексуальних ~южливостей одного з членів родини
Емоційні

конфлікти

Незадоволення потреби у позитивних Е:моціях
(відсутність уваги.пестощів, ніжності, турбо-

І

ти, розуміння з боку одного з членів родини)

І
з

Економічні

Тяжкий матеріальний стан родини.

та побутові

Протилежність поглядів подружжя на побут,

конфлікти

гроші та участь членів сім'ї у їх добуваюJі

Поведінка

Відкриті

Індивідуально-психологічні особливості членів

конфліктую-

конфлікти

родини

чих сторін

Рівень культури та виховання
Гнучкість та стійкість системи саморе1-уляції

Значущість для одного з членів родини
причини конфлікту

І

Приховані

!Причини ті ж. що і у відкритих конфліктах

конфлікти

і Акцентуації поведінки одного з членів родини
Неуміння одного з членів родини відкрито

І

висловлювати бажання та потреби

Застосування конфліктогенів спілкування.

jзначна внутрішня конфліктність одного з
і

:членів родини
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При ви:шачснні причин сі:'1сйних конфліктіn важливп враховува.

.

п1 зщни у м1кро

.

·І

1 макросередовищ~ :

.

.

попршення м:пер1ального ста-

новища; над~1ірна зайнятість одного або обох партнерів на роботі; не
можливість нормального працевл<lштування подружжя; довготривале

відсутність окрс:-.юго і влаштовуючого житла; відсутність можливості
влаштувати дітей у дитячі навчально-виховні закла;\и та ін.

3.

Ос()бливості сімейних конфліктів мають прояв в їх динаміці,

а п1кож у формах протікання. В цілому динаміка сімейних конфлік
тів вілзначається класичнюш етапами (Jив. розд. І та

2),

але означе

ні конфлікти відрізняються підвищеною емоційністю. швидкістю
протікання кожно1·0 з ета11ів, формами протидії (не;ювіµа, образи,
ревнощі, сварки, скандали, 1юрушення спі_:1кува11ня та ін.), способа-

1чи їх рсгуля11ії 1а внрішет1я (11римирс11ня, у1·ода, в·засмні 110ступк11.
роз.1учсння та ін.).

4.

Суттєвою особ;швістю сі~1сй11их ко11ф;1іктів є і те, що вони

можуть мати тяжкі 11ас1ідки, як соціальні, так і особистісні. Нерідко
вони закінчуються трагічно, суїцилальними спробами, ·захворюван
нями членів ро,~,ини. Суттеве чіснс у наслі;\ках конф;1іктів ~тя дітей,
для яких будь-які конфлікти у сім'ї с психотраві\1ами, які вп.1ивють
11а їх подальше життя, світосприйняття, спрнііняття себе, прогнозу
вання власного життєвого ш.1яху та успіху в ю,о,1у.

Визначаються основні кризові неріоди в житгі сім'ї. причому са

ме 11а ні 11еріо.:::~:и приходиться значна більшість сі'\1ейних конфліктів:

•

ПерІlІий кризовий псріо:\ в сімейному житті спостерігається у
нсрший рік 1юдружнього життя. l{c1! період ві;ш~ачасться тим,
що 3Jtійснюсгьея адаптація полружжя о;~ин до одного, таТ{ звана
«11ритнрют людей.

•

Дру1·иИ кризовий період у сімейно~1у житті пов'язuний з по

явою ;~ітеіі, 311ачним навантаження~~ і '3і\1і11ою 1106уту, а також
вню1кне1111ям 11робле:v1 економічно1·0 ~шану. Саме в цеіі неріод
усклuдшоютьси стосунки подружжя між собою, сексуальне жит1я.

' F:мсльянов С М. Практнку:'-1 110 конфликтоло1 :111. -
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обмежуються можливості для професійного зростання і реатза
ції інтересів членів родини, в тому числі і бабусь. Виникають
конфлікти у членів родини з приводу виховання дитини, бороть
ба за її любов, а також за любов подружжя один до одного. яка

1

появою дитини ·змінюється і набуває інші прояви та особливості.

•

Третій період сімейної кризи співпадас зі серсдні:'.1 супружнім
віком (біля

7-1 О

років сімейного життя), який відзначається не

рідко зміною у нроявах почуттів, іх псрехо;щм у стадію звички
та сталості, та, іноді має зовнішні ознаки дефіциту 11очуттів. на
сиче11ост1 тощо.

•

Четвертий кризовий період у житті родини віюначається підвище

ною залежністю жінки від чоловіка, посиленням проблем побуто
вого і економічного спектру, виникненням проблем відриву дітей

від сім'ї та появою почупя відсулюсл смис:1у життя. Цей період
може виникати після

15-20 років

жипя, відзначається значною

кількістю неподоланих хронічних сімейних конфліктів особливо в
зв 'язку з їх посиленням і загостренням 1а роки сімейного життя.

1Іопередження

і розв'язання сі:-.1ейних конфіліктів тісно пов'яза

ні з наявністю ряду супєвих чинників. що може виступати як шлях у
по;\оланні сімейних конфліктів:

•

прийняття члена сім'ї як особистості, спі,1кування у сім'ї на за
садах взаємоповаги, взаєморозуміння. любові та турботи;

•

особистісна гнучкість у прийнятті сі:-.1ейних рішень та відкрите

•

формування загальної. і. зокрема. психологічної культури с11іл

прийняття думок і погляд1в шших членів родини;
кування у сім'ї;

•

наявність позитивної спрямовашюсті та бажання членів родини
зберегти її;

•
•

ро:шиток сімейно-сексуа;1ьної культури і бажання нею оволодіти;
усвідомлення власних конфліктогенів у застосуванні до членів
сім'ї та бажання їх долати;

•

виховання дітей ·з урахуванням іх індивідуаm,но-психологічних
і вікових особливостей;
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•

формування сімейних традицій, єдиних радощів, взаємної дові
ри

1

переживань.

Існує досить значний перелік варіантів регуляції і подолання

сімейних конфліктів, однак, суттєвими в усіх Rаріантах є розви
ток культури спілкування та партнерства у стосунках між члена
ми родини.

6.2.

Конфлікти у педагогічній взаємодії

Конфлікти у сфері педагогічної взаємодії є одними з найбільш
насичених і варіативних, що тісно пов'язані з сімейними конфлікта

ми і обумовлені розвиткоl\І конфліктності особистості та її впливу на
оточуючих. Педагоги маюгь справу ·~ учнями, колегами, родичами, і

в кожному з означених зв'язків може виникати конфлікт.
Однак ці конфлікти неможливо розглядати однаково. Значу

щість кожного виду конфлікту може ситуативно змінюватися. Конф
лікти у педагогічному середовищі перевантажують психологічний

клімат, впливають на емоційні стани, настрій, та, відповідно, на
вчально-виховний процес і розвиток особистості учня. Точка відра
хунку

повинна

знаходитися

в

системі

«вчитель-учень»,

саме

ці

конфлікти повинні бути на першому плані. Але більше всього пере
живаються конфлікти між колегами, тобто конфлікти, які виникають
між колегами. Чому?

Конфлікти з учнями, з батьками можна обговорити з колегами.
Обговорення ж конфлікту, що виникає з кимось з найближчого ото
чення має значні наслідки в зв'язку з зміною приоритетів і особ11с
тісних нриоритетів.
Недостатня психологічна культура є однією з причин усклад

нень спілкування у психологічному середовищі. Які ж психологічні
і соціально-психологічні явища, що l\іають місце в колективі вчите
лів як соціальному суб'єкті і 11роцесі, в середині яко1·0 спюрюються
нередуl'\ІОВИ конф:~іктів між колсr·ами.
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Кожний педагогічний колектив відзначається особливою нси

хологічною атмосферою, котра представляє собою домінуючі ду:v1ки, почуття, настрої, інтереси, переживання вчителів. Психологічна
атмосфера надає суттєвий вплив на ефективність їх діяльності, на рі

вень згуртованості, дисципліни, пра11ездатності і формування осо
бистості кожного педагога.

Розглядаючи особливості педагогічної діяльності з точки зору кон

фліктів, визначаються основні типи коифліктів, що властиві для неї:
•
Конфлікти, що обумовлені різномаїттям професійних обов'яз
1

ків педагога. У свідо:vшення неможливості однаково добре вико
нувати усі свої справи може привести відповідального педагога
до внутрішнього конфлікту, до втрати впевненості в собі, роз
чарування у професії. Такий конфлікт є наслідком поганої орr·а

ніза11ії праці педагога. Його подолання :vюжливо на шляхах ви
бору головних, але в то же час реальних і досяжних завдань і

раціональних засобів і методів їх вирішення.

•

Конфлі1аи, що виникають в зв'язку з різноманітними очікуваннями

тих людей, які впливають на виконання професійних обов'язків
вчителя. Робітники органів народної освіти, керівники шкіл, колеги,
учні і батьки можуть не сприймати вибір вчителем засобів, фор!\f
навчання і виховання, правильність оцінювання учня тощо. Наяв

ність педагогічної позиції, висока професійна культура допоможуть
вчителю психологічно грамотно подолати подібні конфлікти.

•

Конфлікти, що виникають в зв' язку з низким престижем окремих

предметів шкільної програми. Музику, працю, зображувальне
мистецтво, фізкультуру відносять до <щругорядних» прел.метів.
В той же час престижність будь-якого шкільного предмета з<lле
жить насамперел від особистості вчителя і якості його праці.

1

Журшшев В. И. Основь1 педагогической конфликтологии. Левитин К. М. Основь1 педагогической деонтологии.

-

М.: РПА, 1995;

М.: Просвещение,

1994;

Рь1бакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогичсском про

цессе.

-

М.: Просвещение.

1991.
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Конфлікти, що пов'язані з наюлірною залежністю поведшки

•

вчителя

.

.

.

.

.

в111 р1зномаштних директивних правил, план1в, ЯКІ ли-

шають надто мало простору для самодіяльності. При ньому ді
яльність 11ещ1го1·а знаходиться під пристальною увагою і конт

ролем суспільства 1 орr·ш1ів унравління.
Конфлікти, в основі яких .1еж11ть протиріччя між багатоаспект

•

ними обов'язками

і

прагненням до професійної кар'єри.

За

улюв школи вчитель має незначні можливостей зробити служ
бову кар' єру

-

лише деякі вчителі обіймають посади директора

школи та його замісників. Разом з тим, у педагога є необмежені
можливості професійно1·0 зростання і особистої самореалізаuії.
Конфлікти, що обумовJІені неспівпадінням цінностей, які вста

•

новтоє вчитель у школі, з цінностями, які спостеріп1ють учні
поза її стінами. ІІеда1·01·у важко бути психологічно готовим до
нрояву егоїстичності, грубості, бездуховності у соціумі та у
школі, щоб відстояти власну професійну 11озищю.

Взасмодію з учнями педагог організує за посередниuтвом вирі
шення

педагогічних ситуацій,

при

цьому конфліктні ситуації як

об'єктивна основа конфлікту, фіксують виник11ення реального пр()
тиріччя у інтересах і потребах сторін.

Іlедагогічиа ситуа14ія визначається як реальн1 обставини в учбо

вій групі і у складній системі відношень і стосунків учнів, котру треба

враховувати при прийнятті рішень шодо засобів в11ливу на них

1
•

У пе

дагогічних ситуаціях найбільш суттєво постає завдання управління
діяльністю вчителя. При її рішенні педагогу треба уміти вставати на
точку зору учня, імітувати його роздуми, розуміти, як саме учень
сприИмає ситуацію, що склалася, чому са:-.1с він так вчиняє.
Псдш·огічні ситуаuії можуть бути 11ростим11 і складними. Перші
вирішуються вчителями без будь-яких проблем через організацію

поведінки уч11і у школі. У сю1адних ситуаціях біпьшого значt:ння

1

Кузь!\Іина Н. В., Рсан А. А. Профессионалшм пелагогичсской деятельно
--- СПб. І 993.

сти.
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набувають емоційні стани вчитепя і учня, характер відношень і сто
сунків, вплив присутніх при цьому учнів, а результат рішення зав
жди має лише визначений ступінь успішності за причиною складно

прогнозованої поведінки учня в залежності від багатьої факторів,
врахувати яю вчителю практично неможливо.

При розв'язанні педагогічних ситуацій, дії найчастіше визначають
ся особистою образою па учнів учителями. У вчителя тоді з'являється
прагнення ви~пи переможцем у протидії з учнем, не турбуючись про те,
як учень вийде на ситуації, що засвоїть з спілкування у вчителем, як змі

ниться його відношення до себе і дорослих. Для вчителя і учня різні си1уації можуть бути школою пізнання інших JІюдей і са:-.юго себе.
Конфлікт у педагогічній ліяльності найчастіше появляєп,ся як
нрагнення вчителя затвердити свою позицію і як протест уч1-1я прот11

несправедливої оцінки його діяльності або вчинку.
У недаго1·ічній діяльності нема чітких меж між ситуацією і кон
ф,1іктом, тому ню учні не завжди :v~ожуть відкрито заявляти про свої

п0'3иціі, відсгоювати власну правоту. Вчитель ніби неявно присвоює
нозицію бути заж,1и правим у взаємодії з учнями і на11оле1·Jшво від
стоювати її.

Серед поте1щій110 ко11флікт11их (ко11фліктоге111111х) ситуацій

у педагогічиііі діяльиості визначаються наступні

•

1

:

ситуації (або конфлікти) діяльності. що виникають з приводу
виконання учнем учбових занять, усшшності, п03аучбової ді
яльносп;

•

ситуації (конфJ1ікти) поведінки (вчинків), що виникають з при

воду порушень учнем правил поведінки у школі, найчастіше на
уроках,

•

1 поза

школою;

ситу<щї1 (конфлікти) стосунків, що виникають не у сфері емо
ційно-особистісних стосунків учнів та вчнтс;1ів, в сфері їх спіл

кування у процесі педагогічної діяльності.

Рьrбакова М. М. Конфликт и взаи:чо,1сИствис в псдаr·огичсском про11сссс.
М.: Проснещенис,

-

199 І.
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Ситуації і конфлікти з приводу навчальної діяльності найчасті··
ше виникають на уроках між вчителем і учнем, вчителем і групою

учнів і мають прояв у відмові учнів виконувати навчальне завдання.
Це може відбуватися з разних причин: втомлення, труднощі у засво-

.

.

єнш

навчального

.

матер1алу,

невиконання

домашнього

завдання,

1

найчастіше невдале зауваження вчителя замість конкретної до1юмо

ги 11ри ускладненнях в роботі.
Ситуації на уроках з приводу навчальної роботи можуть набувати
характер конфлікту і переходити у конфлікт поведінки, розв'язати який
значно складніше, тому що він може приймати груповий характер.
Ситуації та конфлікти з приводу вчинків можуть набувати хара
ктер конфлікту у виr1адках помилки при аналізі поведінки учня або
необгрунтованому висновку з приводу мотивів учасників ситуації.

Один і той же вчинок може викликатися різними мотивами.
Вчителю треба коректувати поведінку учнів через оцінку їх вчинків

при недостатній інформації про обставини і реальні причини. Вчи
тель не завжди буває свідком дитячого життя, може лише здогадува

тися про мотиви вчинку, погано знає стосунки між дітьми, тому мо-

.

ж:rив1

.

.

.

помилки при оц11щ1 поведшки,

.

1 не

викликає надто виправда-

ну реакцію непокори учнів.

Виходячи з зовнішнього сприйняття вчинка і спрощеного тлу
мачення його мотивів, вчитель надає оцінку не тільки вчинку, але й
особистості учня, чим викликає обгрунтоване обурення і протидію

учнів, а іноді і прагнення вести себе так, як подобається вчителю,
щоб виправдати йо1·0 очікування. У підлітковому віці це приводить
до конфлікту у поведінці, імітації ідеалу, коли не ускладнює себе
прагненням самому оцінити власний вчинок тощо.
Ситуації і конфлікти відносин найчастіше виникають в результа

ті невмілого розв'язання педагогом ситуації і мають, як правило, дов
готривалий характер. Конфлікти стосунків набувають особистісний
з:v~іст, викликають довготривалу неприязнь або ненависть учня до
вчителя, надовго визивають порушення з вчителем, створюють гостру

потребу до захисту від несправедливості і нерозуміння дорослих.
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За зічістом ситуаuій, що виникають між вчителем і учнями, мо

жна зрозуміти характер взаємостосунків між ними, позиціях вчителя
і учнів

-

в цьому проявляється пізнавальна функція педагогічних

ситуаuій і конфліктів.
Вчителю складно ви·шачати характер взаємовідносин з учнями

класу: серед них є згодні з вчителем, нейтральні, що слідують за
більшістю, і протидіючі, незгодні з вчите;1ем.

Тяжко переживасться вчителями конфлікт відносин, коли він
відбувається не з одним вчителем, а з групою, підтриманою учнями
усього класу. Це буває в тому випадку. коли вчитель нав'язує дітям
свій характер юасмовідносин. очікуючи від них любов у відповідь
та повагу.

Змістовний аналіз конфліктів пеr>агогічиої діяльиості дозво
ляє вказати на настунні їх особливості:

•

професійна Rідповідальнісь вчителя за педаг01·ічно вірне розв'я
зання ситуаuії:

•

різний соціальний сrатус, вік, життєвий досвід визначає різний
ступінь відновіда.1ьності за поведінку у конфлікті:

•

присутність інших учнів у конфлікті робить їх із свідків учас

никами, а конфлікт набуває виховного змісту і для них;

•

професійна позиція у конфлікті зобов'язує його взяти на себе
ініціативу у розв'язанні конфлікту. і на перше місце ставляться

інтереси учня як особистості. що формується;

•

будь-яка помилка вчителя при ро·ш'язанні конфлікту нороджус
нові ситуаuії і конфлікти, J3 які включаються інші учні.
Треба прийняти до уваги і неминучість зустрічі педагога зі

складними ситуаціями і конфліктами. На жаль, вважається така по
знпія небажаною. хоча існують і психологічиі переду.ttови коифлік
тів у педагогічиій діяльиості. Вони міститься у наступному:

•

незначна можливість вчителя прогнозувати поведінку учнів, нс
оч1куваність їх вчинків найчастіше порушує запланований хід

уроку, визиває у вчителя рощратування і прагнення будь-якими
засобами позбавитися від «Перешкод»;
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•

брак інфор:мації нро причини ви11а.::щів уск"1адшос вибір опти
мальної поведінки і відповідних обслшин типу звt:рнс:шя:

•

свідками ситуацій є інші учні, тому вчитель пра1·не зберегти
свій соціальний с-1 атус бу дь-яю1І\1!1 засоба'\ш і тим самим най•~а

стіше дово;:щ гь ситуацію до конфліктної:

•

вчителем, як правило. оцінюється не окремий вчинок учня, а

його особистість, гака оцінка найчLІстінн: визначає ставлення ло
учня інших вчителів і однолітків:

•

оцінка учня нерідко базується на суб'єктшшо\1у сприйнятті йо
го вч1111ку та незначній ІІоінформов<lності 11ро його мотнви, осо
блнвості особистості, умови життя у сім'ї;

•

вчитспь ускладнює проведення аналпу снтуанії, що виникла,
нрагнс швидше покзрати у•шя, мотивуючи це тим, що надм1р11а

суворість rю відношенню до учня не нашкодить;

•

досить :шачнс місце ~аймаг характер ві;щосин, які ск,1алися між
вчителем

1 окрс:щ1:чн

у 1 111ями:

•

особистісні якості и нестандартна поведшка останніх є причи

•

особистісні

ною постійних конфліктів з швш:
якості

вчителя

(роздратованість,

грубість,

мсти

вість, самозадово:1еність, бсспомічність га ін.).
КріІ\1 того, !\южна визначити ще й додаnи•ові чш11щки вттк-.

11е1111я коифліктів у 11едшогіч11ій діяльиості. а саме:

•

відсутність недагогічних з;1ібностей, інтересу до нрофесії та

•
•
•

життєве неблапшолуччя;

професійної діяльності;
організація роботи у педагоr·ічному ко.:н:ктиві;

переважаючий нсснрияттший настрііі.
Зміст ситуацій і конф;1іктів з учнями не :шшаст~,ся одникови:ч у

різні вікові періоди їх нсих1чного розвитку.
Так, скажімо, д.нсерело коифліктів з учuя.ми .молодиtо?о ткіль
иого віку міститься у:

•

слабкій саморегу;1яції дітьми влас1111х. емо11ііі, що і\ІаЄ прояв у
1юзадов1льних реакпіях, у нроявіlх образ або радощ1в:
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у швидкій втомлюваності, яка має прояв у зниженні увш·и, мля-

•

вості, байдужості. впертості;

в інтертності пізнавальної діяльності;

•
•
•
•

в егоцентризмі, невмінні радіти успіхам інших;

у немотивованості вчинків, швидкій зміні настрою;
в ускладненій адаптації, невмінні встановити позитивні контак
ти з одно.1пками.

У вчинках, ситуаціях, конфліктах цього віку мають прояв зако
номірносп шдивідуального розвитку дитини, котра нри грамотній

.

.

.

оцшц1 дозволить конструювати 01пиl\1йльну педагопчну нзпємод1ю.

У підлітково.иу ві14і поl\1іпю збільшується кі,1ькість ск.1адних
11е;rагогічних ситуацій, котрі набувають ко11фліктно1·0 характеру:

•

потреб<l у самовираз~, у 11ідвищеному інтересі і повюі до себе,

•
•

посилення статевої ідентифікації;

прап1сння відстоювати свою ду:-.1ку;

•
•
•
•
•
•

потреба у рівнонравному спілкуванні

3 дорослими;

необrрунтоване вторгнення у світ міжособистісних стосунків дітей;
непродумані зауваження з приводу зовнішнього вигшr;\у;
суперництво у статусних rюзищях;

неприйняття :1ідсрських но·шцій нротилсжної статі;

підлітковий максималюм, прагнення до самоствердження;
незгода підлітка з роллю учня і неадекв;пнс засвоєння ролі до
рослого.

Збільшення склnдних педагогічних ситуацій, котрі можуть спрп
вокувати ко11ф.1ікти, пояснюггься об'сктивни:-.ш причи11а!\1И

-

загост

ренням протиrічь у кrи·ювий період психічно:·о розвитку підліткз.

За своїм змісто:--1 конф,1ікти найчастіше можш1 віднести до кон
фліктів вчинків, ніж конф:1іктів стосунків нідносин.
ТІ.ля старшого 111кіль11ого віку домінуючз тенденція висловлю
ється в оцінці власних мож:1ивостей, у прагненні ви·шачити своє
місце, потреба діяти у відповідності з власни:'>Ш переконання:-.ш.

Проявлюється нрагнення пі:шати складний світ людських відносин і
ставлень, а помилки 11слзгогів при оцінці

вчинюв 11риводять ло

складних ситуаній, відчуження, конфліктів.
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Серед множини 11сихологіч1111х 11ричи11, котрі обу.1J1овлюють
1

ко11ф.1ікт11 в t(ьо.ну віці, визначаються:

•

ускладненість соціа:1ьної адаптації, рольова невизначешсть у
стосунках з дорослими;

•
•
•

неусталеність, ситуативність моральних нринципів;

прагнення до особистісної неповторності, оригінальності;
застосування педагогом виховних мір, прийомів, які не відпові
дають вікоRи'\1 особливостям учніR;

•

неузгодженість з вимогами педагогів в зв'язку з неадекватною
мірою взаємодії;

•
•
•

конссрватшша форма організанії навчального нроцссу;
втручання у взаємовідношеннях юнакш

імпульсивні захисні реакції в ·ш'яшу

1лшчат у школі
3 11рищ1жснням

та позі\ неї;

В.'lасної с:~

моповаги учня;

•

невиправдана «і\Іасивність» педагогічної в3асмо;1ії на учня в
зв'яшу ·~ ·щійсненим вчиJ-Іком;

•

використання урІJку для вияву стосунків в систеі\!і «вчитель
учень».

Конфлікто1·снне поле в цьо\tу віці значно розширяються за ра
хунок прояву бестактності педагогів у спілкуванні з учнями. Найча

стіше визначається наступна загальна картина психологіч11их д;нсе
2

рел коифліктів:
•
публічні образи старшокласників;
•
осудження взаємних сюшатій 111д нриводом їх аморю1ьності;
•
афективне оцінювання і ви:-..юп1 у формі 1ю1·ро·~ 1а криків;
•
зловживання відкритістю і розго,юс «сскретіВ>>;
•
цікавість до особистого життя юнакіf\ і дівчат бс3 їх з1·оди;
.
.
.
•
негативна оцшка колt.т з апелящєю до учшв.
Рь1баковн М. М. Конфликт и взаимо;1сйств11с в JJе;щ1·оги•1сском про11ессе. М .• 1991.
2
Журавлсв А. И. Основь1 лед;.~гогичсской ка11ф;шктолог11и. -- М.: PlJA, 1995;
Ложкин 1·. l3., Повякс;1ь І!. И. !Ірактичсск;.~я 11сихолоп1я конфликп1. К.:
МА У І І. 2-с и·~,\., 2002.
1

220

~
~

Розділ б

КОНФЛІКТИ В СУСПІЛЬСТВІ, В РІЗНИХ СФЕРАХ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ

Конфлікти учнів супроводжуються, як правило, більш глибоки
ми, усталеними мотива;-.1и і переживаннями. Переживання завжди
носять івдивілуальне ставлення до усього, що віл.бувається. Страх
бути незрозумілим, ускладнення у спілкуванні створюють об'єктив
НІ передумови для конфліктів у педагогічній взаоюдїї для будь-яко

го вікового періоду шкі.1ьного життя.
Конфлікти у Пеіщгогічній взаємодії виникан.пь за умов врахування
специфіки студентського віку. Найбільш багагочислснну групу в кла

сифікаціях фахівців упюрюють коифлікти, що вшткають у педаго
1

гічній, і, иаса.wперед. навчальиій діяльиості як її складовій:

Ко11флікти студеитів з викладача.ни:

•
•
•
•
•
•

розбіжност1 у оніпці і самоонінuі ЗНdНЬ сту,1ента;
надмірний обсяг до!\1аr11ніх самостійних завдань;
авторитарний стиль пове,1інки, підозрілості на екзаменах і заліках;
прояв явної глупості і придуманості ню.юг;
посана організація навчального пронесу;

байдужість до переживань стулентів,

інтриганство, п1упкть.

відсутність культури, суворіс rь.

Коифлікти, що відносяться до поруи1еиь та тю.иалій у .мі;нс
особистіс11их стосуиках студентів:

•
•
•
•
•
•
•

несприятливі стосунки з однолітками;
сумісне проживання у 1-уртожитку з неприємними людьми;

складність входження у колектив в процесі навчання у ВНЗ;
сексуальні прис;авання;

конфлікти у сім'ї;

особливості одностатевого скшщу студентської учбової групи:
бсстактність близької людини.
Коифдікпш, що втшкають иа підваттах иеблагополуччя у

побуті, в ре;жи.мі :життсдіяльиості викладачів та студеитів:

1

Журавлсв А. И. Основь1 нс,~агогичсской конфликтологии. -

М.: РПА, 1995;
- К.:

;/ожкин Г. В., І!овяксль Н. И. Практичсская психо.1огия конфликта.
МЛ УП, 2-с изд.,

2002.
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•
•
•
•
•
•
•

транспортні незручності;
недосипання, 11еревтомлення;

відсутність культури побуту у гуртожитку;

нестача часу на влаштованість особистого життя;
фінансові ускладнення;
11евизначспіиь власного майбутнього;

незадоволеність собою.
Діапазони і зміст конфліктних ситуацій студентського віку ви

значаються не тільки особливостя:-.1и розвитку особистості, але й ха
рактером професії, що отримується. Фахівцями відмічається рі31Іиuя
у домінуванні переживань, що пов'язані з ю:шфліктами для студен
тів гуманітарних і технічних сфер.
Ко11флікт11 в середовищі професорсько-викладт4ького складу:

•

неврівноваженість характеру, невміння володіти собою, роз,1ра
тованість, хвороблива реакція на слова і вчинки;

•

погане став.1ею1я до 11рофесії і до власної роботи, відсутність
зацікавленості успіха:-.ш у професійній діяльності;

•

невірні представлення деяких виктщачів щодо своєї ролі у пе
дагогічному колективі. Наприклад, вони виникають тому, що,

будучи рівними за статусом, вони можуть виконувати функції
неоднакової відповідальності. Це обумовлено різним досвідом,
з~шннями, педагогічною майстерністю. Серед викладачів є лю

ди, які прш·нуть виділитися з загальної маси викладачів за раху
нок перебільшення своєї ролі, викривленого представлення про

себе і свої можливості, що начастіше приводить до конфлікту
між колегами. В результаті у деяких колег це викликає позицію

пристосування, а у інших

---

приниження власної гідност1

1 внут

рішній протест;

•

зміщення професійно-особистісних установок окремих викла.

дачш,

зниження

ви:чогливосп

.

1 праuездатност1,

11ереор1єнтац1я

інтересів або по ш неї, 11ошук нового простору для реалізації.

Це обумовлює ігнорування вимог директора, завуча школи,
розді,1ення колективу на групи.
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Ко11флікп111, що обумовле11і 11едолікшн11 освітиього _,не11ед;ж
ме11ту та по.нилка.ни в управліиській діяльиості:

•

слабка підготовленість, недосвідченість керівника і, як наслі
;щк, пошук неадекватних шляхів виходу з ситуації, що склалася
у в·><1ємостосут1ю1х;

•

недостатня моральна культура. яка проявляється у грубості,
черствості, несправе,1лиВ\)СТі. формалізмі. Формалізм :\1оже бу
ти відображеннял1 педантизму. Але найчастіше за все нрихову
пься зневага до людей, егоїзм, незацікав;1еність і ліпоші. JІю
.·{ині взагалі не 11отрібна юайва робота», а нечулість прикрива

ється офіційним приводом;

•

пезріпість характеру.

неврівноваженість, віцсутність такту у

спілкуванні з ко1егами;

•

неадекватність сти.1ю ксрівшщтва рівпю 3рі;юсті педагопчного

•

резонерство, 11св:v1і;1е '\Юра.пізування зю1ість компетентного роз

колс:ктиву;

в'язання навчально-виховних і упр;:шлінських :щдач;

•

підв11щення рівня ,10:,~ага11ь

--

відсутнн:ть або 11сста 1 1а 6у;1ь

якнх професійно-важливих здібностей або знань викликає у ке
ріБника психологічний дискомфорт. прагнення піднятися над
підлеглими, бажання відчути свою вла;1у. За таких обставин він
потребує до себе особливого підходу, 1юваги, що ше більше по-

.

.

пршує стосунки з шдлсглими;

•

скептицизм

-

нев:-ління зрозуміти будь-яку ідею, заздрощі до

чужих досягнень :-.южуТh проян"1ятися в огульній крнтиці, сум
швах:

•

загострення уваги па дрібницях

дефіцит інтелектуальних

-

зл.ібностей, невміння зрозучіти сутність справи і в той же час
ро·3уміш1я того, що робити шось треба, приводить до повторен

ня відомого. об1·оворсння зрозумілого і маловажливого:

•

відмова від серйозної ар1·уме11таціі

-

прагнення відійти від рі

шення 11роблсми, керівник схиляс підлеглих не ускладнювати
життя, не хвилюватися, не переживати, не поспішати:
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субшмація

•

-

керівник береться ле1·ко за вирішення другоряд

них, зайвих питань. Проявлює власну енергію, виставляє напо
каз діяльність у не властивих йому напрямах

-

тим виправдо

вуючи ІІОМИЛКИ у своїй роботі.

Розгляд конфліктів, причин їх виникнення і рuзвитку нсобхі:ню
насамперед для визначення шляхів і технологій їх упередження. По

передження конфліктів обумовлює зняття джерел, причин і умов їх
виникнення за допомогою засобів виховного і розвивш1ьного харак
теру. Придавлення або подолання досягається застосуванням будь
яких організаційних засобів, конкретних санкцій. Під вирішення!\~
або розв'язанням конфлікту розу:-rіється нормалізація та гарІ\юнізапія взаєl\1uвіr~носин між л1одь~1и 11а основі зближ~ння їх прагнепь~
устрімлінь, цілей.

б.З. Конфлікти в організаціях

та у сфері управління
Організація є однією з основних осередків в соціальши струк
турі сучасного суспільства. Соціальне життя людей відбувається у
складі тих або інших організацій (педагогічних, фінансових, комер
І{ійних. наукових та ін.). Складна система відношень і взаємовідно

син в організації поєднує в собі можливості виникнення найрізнома

нітних конфліктів, які специфічні за з:-.1істом, динамікою, засобами
вир1шення.

Ор1'анізація як соціальний інститут визначається фахівцями як

соціальний осередок, що має спеrшфічні ознаки:

1

об'єднання у своє

му складі не менш ніж дві людини: наявність для усіх членів органі
заціі загальної мети, заради якої вона створена; сумісну працю в ін
·1 ересах загальної мети; наявні~.:ть чіткої структури з виділенням ор-

1

Емельянов С. М. Практикум по конф;1иктолоп1и. Зеркин Д. П. Основь1 конфлнктологии.
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1·анів уІІравління і розподіс1ом прав. обов'язків і ролей між членами
{'рпші3аuії. Ко11ф.1ікт11 в орrані·нщіях

-

не конф,1ікти, щu виника

ють :\Ііж суб'єкта:\!11 соціальної взаоюдії в середині організації. При
психологічному аналізі. визш1че1ші типів, причин та особливостей
вирішення конфjтіктів в орлші3аціях, важливо враховувати інтереси

і цінності суб'єктів со:J,іальної взає:v~одії, її зовнішнє середовище
(табл.

6.2).
Таблиця

6.2

Типи, причини та особ!!ивості конфліктів в організачії

І №
n\n

Підвалини

І

!

класифікації:

І '!Суб'єкти
конф~1кту

Типи конфліктів

в організації

іfІ.11жосо611стісні конф,1ікти:

Причини конфліктів
в організаціі
f•\іжоt.:обистісні причини

іа) по вертикалі (кер;вниг:-підлег-

1 ми Щ..(Н~го ієрархічного рі_вня.
11ий):

б)по горк.<онталі (між суб"єкта-

1

І

управл1ння. наприклад. м1ж пщ

Ілеглими)

ІМіжгрупові конфлікти:
І

!

Розподіл ресурсів.

а) між структурними підрозділами: Незадовільнені комуні
б)"1іж групами співробітників од

каuії.

ного підрозділу. між мікрогрупами: Розбіжності в цілях.

І в )між кер1вництво"1 організації і

Незадовільнені умови

персоналом;

праuі.

г) між адміністраuією і суспільни-

Порушення законів праuі.

ми структурами

Порушення виробничих і
ділових домовленостей

Конфлікт шпу нособистість-rрупа": Міжособистісні та внута) між керівником і колективоN;

рішньособистісні причини

б) між співробітником і колективом
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Продовження таблиці

№

Підвалини

Типи конфліктів

Причини конфліктів

в організаціі

в організації

п\п класифікації

2

6.2

Джерела

Структурні конфлікти (конфлікти Протиріччя в завданнях,

конфлікту

між підрозділами)

що вирішуються сторо-

нами конфлікту
Іноваційні конфлікти

Змінення організаційної

(конфлікти, що пов'язані з роз-

структури.

витком організації, її структурним Помипки в розподілі функцій.

зростанням)

Порушення звичних
норм, правил стосунків.

Невідповідність иваліфінації працівників новим
вимогам

Позиційні конфлікти

Розбіжності в завданнях і

(конфлікти. що виникають з пи-

цілях.

тань значущості суб'єктів соці-

Груповий егоїзм.

альної взаємодії в організації)

Неадкватність у розумінні
місця і ролі тіє"і чи іншої
структури в організації

Ресурсні конфлікти

Обмежені ресурси.

(конфлікти, що виникають в про-

Порушення принципу

цесі розподілу і використання

справедливості або до-

ресурсів)

цільності у розподілі ресурсів

Динамічні конфлікти

Соціально-психологічні

(конфлікти, що зумовлеІ-'і со11і-

причини, які відобража-

ально-психологічною динамікою

ють становлення і етапи

організації)

розвитку колективів в ор-

ганізації
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Продовження таблиці

№

Підвалини

п\п класифікації
з

6.2

Типи конфліктів

Причини конфліктів

в організації

в організації

Тип фуниціо- Організа!Jійно-технологічні ионф- Розбіжності форма,1ьнальної си-

лі ити

стеми

них організаuійних засад.

Незбалансованість робочих місць.

Порушення технологічних проuесів

К.онфліити в соціально-еиономіч-

Незадовільна заробітна

ній системі орагіназції

платня.

Затримна або невиплати
зарплати.

Збільшення норм.
Незадовільна система
сти му лювання.

Дисбаланс у розподілі
ресурсів і фінансів між
підрозділами

Конфліити в адміністративно-уп-

Еиономічні і організа-

равлінсьиій системі

ційно-технологічні причини.

Невиионання иерівництвом своїх обіuянои.

Порушення домовленостей.

Неповна інформація про
реальний стан справ в

організації
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Закінчення таблиц:

Підвалини

№

6.2

Типи конфліктів

Причини конфліктів

в організаціі

в організації

п\п класифікації

Конфлікти, шо пов'язані з функці- Протиріччя у 01стемі
онуванням нефор~1альної •::>ргані-

1Формальних і нсфор-

заціУ

Імальних Бідносин.

І зіткнення фор:v~апьних і
неформальнУІх інтересіs.

і

Неспівпадіння формальних і неформальних методів рішення 3авдань

Конфлікти. що по;з'язані з функці-І Порушення с11Стеми фор-

онувdнням соціаль~ю-психологіч- Імальних і неформальн~х І
І

Іно"і системи відношень

І

І відносин в групі.

І

Порушеннн груrювих нор~1

І Боротьба за лідерство.
!Зіткнення групових інте-

Іресів, цілеі-1, цінностей

І

Особливе м1сце в упрuвпшш організuц1ЙНИJ\!И конфлікта:-.111 за
ймає їх прогнозування і упередження на основі. контролю рівня соці
а:~ьної напруги. Так, 03накюш соціальної напруги. що :чоже 1шсту

пати симптоматикою виш1кнсш1я конф:1ікту, с:

•
•
•
•
•
•
•
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стихійні мінізбори;
збільшення числа проrу.:rів або невиходів на роботу:

зниження продуктивності пpalli;
збільшення числа локальних кон(;;: 1к1 ів:
:-1асові звільнення за влас1ш1\І Gал:а!ІНІJ:. 1;
поширення слухш;
колективне невиконання розпоряджень ксршниuтва;
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•
•

стихійні мітінги;
·3рост::шня емоційної напруги та ін.
О;1ніоо з взж1ивих особливостей упр;шління оргпні3ацшннми

кинфлік 1 'v1;-1 є те, що їх регулювання тісно пов' язані з управлінськи

_,111 конфлікгами, ·;проблемами і трудно1щtми в сфері управління ор

пшізаніями

1

•

Об'сктнвні передумови винию1сш1я конфліктів в сфері управ
:rіння орг~:ші3анія:v~и

11013 'юані

з основним завданням управлінської

діяльності. котра зєо;щться до забезпечення цілеспрямованої, скоор
;1ююва~юї ро601 и як окремих учасників 11раці, так і колективів, орга-

11і:чщіІ! В !ІЇЛО\Іу.
Пі;~ :.:онфлікт;~:ш1 в сфері управління розуміюп,ся найчастіше
конф.1ікл1, я~:і виникаюн. в свстемах соціальної взаємодії суб'єктів і
об'(·ктіЕ у1ірав:~іння

/Jжсрс!rом буд1,-якого кпнфлікту, в точу числі і пов'язаного з
утrравліш1ям. f." 11ротиріччя, які 3а специфічних умов переходять у
к;шф;~ікт. Кожному виду і типу конфлікту влистиві свої протиріччя,
об'сІfтивність яких -~у:човлепа структурою і з:v~істом соціальної взає

модії, його спенифікою і умовами, в яких 11е відбувається. Протиріч
чя у сфері управлінських стосунків в ор1·ині3аційних конфліктах ба
пнозначні і визна•1аються деякими особливостями цих відносин.
Серед багатозначності управлінскьих протирі•1ь важливо виділити
основне, котре :>умовлює іншими протиріччями, так чи інакше «при
сутнє» в !!Их. Таким протиріччям є протиріччя між встановленою
системою групових норм і адміністративних правил, з одного боку, і
потребою усіх суfїєктів JЗ3аоюдії у свободі дій та са:v~овиражсння

-

з другого боку. Це основне протиrіччя дозволяє вилілнти ряд інших
нротирічь: прlниріччя кар'сри: протиріччя 11ідбору і ро3становки
каllрів; 11ротирі 1 1чя :;елегування повноважень; протиріччя, що пов'я
зані з порушенням функцій об'єктів управління га ін. (табл. б.З).

1

[:..1сльянов С. М. Прзктику~1 по конф~1иктоло~-ии. -- СПб: ІІнтср, 2000:
Зеркин Д. П. Основь1 конфликто:югин.

-

Ростов- ніД: Феникс, І 99R.
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Таблиця б.З
Класифікації, види та причини конфліктів в сфері управління

Підвалини

Причини конфліктів у сфері

Тип конфлікту

класифікації

управління

Суб'єкти

Конфлікт між суб'єктами

Порушення принципів управління:

конфліктної

та об'єктами управління

порушення комункацій; низька про-

взаємодії

(групові конфлікти)

фесійна підготовна кадрів

Конфлікт між керівником

Весь спект причин, що обумовлюють

і підлеглим (міжособис-

міжособистісні конфлікти

тісні конфлікти)
Джерело

Структурні конфлікти;

конфлікту

інноваційні конфлікти;
позиційні конфлікти;

Весь спектр причин, що обумовлю-

1

ють міжособистісні конфлікти

ціннісні конфлікти
Динаміка

Конфлікти планування

Порушення принципів планування; по-

управлінської

рушення конгруентності стратегічного,

діяльності

тактичного і оперативного планування;

(функціїуп-

суб'єкrивізм і волюнтаризм керівництва

равління)

Конфлікти організації

Наслідки невдалого планування; порушення принципів організації; порушення постійних і тимчасових вза-

ємостосунків між усіма підрозділами

Конфлікт мотивації

Порушення принципів мотивації; прорахунки у підборі і розстановці кадрів

Конфлікт контролю

Неадекватність відображення у свідо-

мості суб'єктів і об'єктів управління
функції контролю і управлінської діяльності; порушення принципів і норм
контролю; нечіткісгь критеріїв нонтролю; неадекватність стилю управління конкретним умовам і ситуаціям
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В життєдіяльності організації як колективу постійно виника

ють і долаються багаточисленні колізії у спілкуванні людей. Безу
мовно, не всі з них підпадають під визначення «конфлікт» і по

требують відповідної реакції з боку керівництва. Про наявність
конфлікту можна судити за властивими для конфліктної ситуації
проявами, присутніми їм ознаками. Вони специфічні для управ
лінської організації.

Так, загальною формою прояву первинно об'єктивних за своїм

походженням конфліктів можна вважати дезорганізацію цільової
групи організації як зворотний бік необхідних змін. Під дезорганіза
цією ми розуміємо такий стан організації, при якій групові норми,
шаблони колективних дій в тій чи іншій мірі приходять у невідпо
відність з новими потребами організації та її членів.
Дезорганізація на суб'єктивному рівні має прояв у вигляді по
рушення узгоджених дій членів групи або незгоди. Якщо згода ха

рактеризує здатність індивідів координувати між собою свої дії на
основі визнаних у суспільстві сумісних дій окремими групами орга
нізації. Поведінка членів організації залежить від розуміння ситуа
ції, від реакції на ситуації та зміни в організації, співвстав11ення з
нею своїх інтересів і позицій.

Типовим конфліктом, шо пов'язаний з необхідними змінами, є
конфлікт між консерваторами і новаторами. Цей конфлікт законо

мірний, бо нове ініціюється завжди окремюш членами організації.
Первинна форма прояву такого конфлікту

-

незгода з застарілими

формами діяльності організації.
Поглиблююча незгода породжує напругу у колективі організа

ції

форму прояву більш високого етапу виникаючого конфлікту.

-

Напруга як момент дезорганізації, що пов'язана з необхідними змі
нами, вистунає у позитивному і негативному плані. Позитивний ас
пект

-

в незадоволеності станом справ в організації, заведеними

правилами, стилем керівництва тощо. Така напруга стимулює пере

хід до реорганізації та оновлення організації.
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Негативна форма напруги прояв;;:юється по-р1зному, вк..'1ю 1 шю
чи девальвацію норм і ціннuстей, на яких базується організація, її

дезінтеграція і формування кризово1·0 стану. Неппивна ш111руга 11ід
риває владу, її авторитет, діяльність управлінської органі:;ації втра
чає цілеспрямованість, дезорганізація ще білин поглиблюється. На
перший план виходить не конструктивна :чотивація поведінки керів
ництва і кош:кrиву" а прагнення виживати, зберегтися в і:\1'я вш1с11их
і часткових інтересів. Кінцева форма не1·ативної напруги

--

агонія

організації.

Конфронтація членів ор1·анізації

-

важливий елел1е1п нш1руги

па високому рівні її розвитку і форма прояву конфлікту організації.
Вона набуває різних видів, в тому чис:1і

-

жорстку конкуренцію на

базі кар'єрних прагнень члешв колективу, дискусій, спря:чованих на
визнання ненроможності влад11 і боротьбу за r.ривілегії.

Найбільші

насліпки дпя позитивної дія:1ь11ості ор1·анізанїі

має конфронтація, яка при-зводить до розтщу органі·~ації. що по

в'язано з кристалізанією часткових інтересів і підміною ними
загальних.

За умов напруги і конфронтації позитивні форми конфліктної

поведінки в організаціях можуть переходити у негативні. На пер
ший

план виходить практика використання

негативних санкцій:

зростає протилежність формальних і неформальних стосунків; в
структуру нормальних ділових, службових стосунків входить пі.~о

зрілість,

взаємна

недовіра,

порушується

ділове

спілкування.

В

більшій мірі подібні явища збі~r~ьшуються у конфліктних ситуаціях,
що виюrкають з причнн вик.1ючно суб'єктивного характеру. Пра

вова культура, повага до влади, закону, професійний кодекс та і'Іа
го дотримання, службова етика і додержання правил ділового спіл
кування

-

передження

гаранти успішного функціонування

організації і по

конфліктів деструктивного характеру, їх

небажаних

Н<lСЛІДКІ В.

Для упередження упрюшінських конфліктів в ори1нізаuіях,
керівнику будь-якого рівЕя надзвичайно важливо, по-нерше, 11а-
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лагодити зворотний зв'язок з усіма рівнями управління, а також з
усіма об'єктами управління. По-друге, суттєвим є постійна корек
ція стилю, форм, засобів і методів управління з урахуванням кон
кретних умов.

Важливим є також у попередженні конфліктів в системі управ
ління, щоб керівник володів різними формами впливу на підлеглих і
гнучко їх застосовував, в тому числі:

•

прямий психологічний вплив (наказ, директива, указання, за

вдання та ін.);

•

психологічний вплив через :-.ютиви (стимулювання потреб і ін
тересів в цілях бажаної поведінки та діяльності);

•

психологічний вплив за допомогою системи цінностей

(

вихо

вання, освіта, засоби масової інформації);

•

психологічний вплив через соціальне середовище

(

зміна

умов праці, статусу в організації, зміни в системі взаємодії
та ін.).

Важливо враховувати, що суттєву роль у забезпеченні об'єктив
ності рішень з управлінських конф.1іктів віді1·рають демократи'ІНі

механіз:\ш та правові гаранти рішень керівництва.

6.4.

Політичні конфлікти в сучасних умовах

Політичні конфлікти

-

це протидія суб'єктів соціальної взає

модії (націй, держав, класів, політичних партій, організацій та ін.) на
основі протилежних політичних інтересів, цінностей, поглядів і ці
лей, що обумовлені статусом і роллю в системі влади.

Політичні конфлікти є не щось інше, як боротьба різних сус
пільних сил на вплив в інститутах державної влади. Інакше кажу
чи, основним предметом політичних конфліктів виступає державна

влада, яка дозволяє реалізувати різні інтереси тих чи інших сус
пільних сил і не тільки в політиці, а й в усіх інших сферах соціаль
ного життя.
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Основними суб'єктами політичних конф;1іктів, як визначається

в ряді досліджень, 1шступають: держави, міжнародні політичні спіл.

.

".

.

".

ки, полпичн1 партн та оргаюзацн тощо

І

.

Однією з суттєвих особливостей полі гичних конфшктів є те, що

в них поєднуюІься практично усі суспільн1 штереси

економічні,

-

rrолітичні, соціальні і духовні. Саме тому політичні конф;1ікти є най
більш гострими і широкими. Вони охоплюють і включають в свою
орбіту мільйони людей. Інтенсивність та ~·острога поліп1tших конф
ліктів обумовлена тим, що вони завжди ідеологічно моп1вовані і ор
ганізовані.

Політичний конфлікт обумовлює в якості йо1·0 першого етапу

-

розмежування суб'єктів як протилежносн:й по11ітично1·0 відношен
ня, іншими словами,

їх самовизначення в якості суб'єктів конф

-

лікту. Відзначимо можливі варіанти лій:
визнання реальності конфліктуючих протидіючих сил;

•
•

неприйняття конфліктних

11ротнлсж11остсй як об'єктивно зу

мовлених політичними протиріччями;

прагнення приховати й замаскувати розді:1яючі конqш1ктуючі

•

суб'єкти

11озиції

й

погляди

11осиланнямн

11а

їх

щ1еви:шачс

ність», «розпливчастість»;
довільне, суб'єктивістське

•

розмежування суб'єктів кофлікту,

спрямоване або неусвідомлене змішування істинних конфлікто
генних проти.1ежностей з 11ридуманими, невірними, істотних з

неістотними, випадкових з закономірними та ін.

В залежності від політичної позиції суб'єктів і конфліктних
шляхів їх протидії приймається один з вказаних варіантів розмежу
вань протилежностей, а найчастіше

-

поєднання деяких з них.

Форми прояву політичних конфлікгів відрізняються своєю рі3номанітністю і динамікою. Серед них важливо виділити легітимні
нелегітимні, що завжди мають тенденцію до взаємопереходів.

1

Емелья1юв С. М. Практикум ІІО кu11флнкто.югин. Зеркин Д. П. Основь1 конфликто:югии.
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------Серед різноманітних

форм

полпичних

конфліктів широке

розповсюдження у політичній практиці мають: мітинги і демон

страції,

політичні

революції,

політичні

кризи

Особлива форма прояву політичних конфліктів

і дискусії тощо.

-

війни і воєнні

конфлікти.

Сам факг визнаю1я або невизнання протирічь і конфліктів у
політиці

-

пробле:ш1 не стільки ідеологічна, скільки практична.

Те, як вона вирішується, визначає у більшості випадків стратегію і
тактику політичної поведінки і дій. Більш того, вона може служити
відправним пунктом навіть в орієнтації на визначений політичний
режим. Демократичний режим, наприклад, не тільки визнає, але й

інституціоналізує суспільні конфлікти. Його інститути вголос, ле
гітимно, на основі загальноприйнятих норм і правил гри призначе

ні забезпечувати вільне обговорення конфліктів, що виникають, та
шляхів їх 1юдо.1ання в інтересах більшості людей. Однак, треба
відзначити, що в реальному житті, така демократична норма не
завжд11 реалізУtться.

Управління політичними конфліктами здійснюється на між
народному, державному, регіональному і місцевому рівнях. Особ
ливе місце в управлінні 11олітичними конфліктами належить дер

жаві,
тіям

міжнародним політичним організаціям, політичним пар
і

іншим

суб'єктам

політичних

відносин

на

відповідних

рівнях.

Чи можливо вирішити і на справедливій основі розв'язати

політичний конфлікт? Коли 11олітичний конфлікт вирішено, чи не
виникне він знову? Чи можливо так відрегулювати стосунки між
політичними партіями і державами, щоб політичні конфлікти не
:-.1али високої 1·остроти і негативних 11ас:1ідків? Значна кількість
1

фахівців вважають , що виходячи з специфіки політичних конфліктів

' Зсрюш Д. П. Ос11овь1 конфликтологии. - Ростов/н/Д: Феникс, 1998;
Уткин 3. А. Конфликтология: теория и практика. - М.: Т АНДІ::М, 1998.
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як пов'язаних з боротьбою за владу, враховуючи домшування в
них

.

.

.

.

.

економ1чних штерес1в, а також включення у полІТичну д1яль-

ність людей амбіційних і неординарних, можна твердо на усі ці
питання відповісти негативно.

Політичний

конфлікт, на думку

фахівців, принципово не розв'язується. В той же час існує багато

шляхів і методів, що спрямовані на послаблення руйнувальної і
деструктивної сили

полІТичних

конфліктів,

зниження

напруги,

пов'язаної з ними.

Серед найбільш поширених шляхів вир1шування полІТичних
конфліктів можна назвати наступні:

•

досягнення

консенсусу

як оптимального

способу вирішення

конфліктів (підтримка рішення більшістю; відсутність заува
жень проти прийняття рішення з боку хоча б одного з учасни

ків), що зумовлює відсутність прямих зауважень і дозволяє іс
нування нейтральної позиuії учасників;

•

досягнення громадянської згоди або злагоди як умови зни

ження рівня і гостроти політичних конфліктів, але лише за
умови усвідомлення особистістю власних прав

( про які вона
повинна як мінімум" знати) та умінні їх відстоювати та реалі
зовувати;

•
•
•
•

досягнення міжпартійного консенсусу;

парламентське розв'язання політичних конфліктів;
конституційне правосуддя;
психологічний вплив, зокрема, коли по відношенню до учас
ників конфлікту формується негативна суспільна думка, їх
активн1сть

зменшується,

то

вони

починають

шукати

шляхи

для досягнення компро:\1ісу або з:\1іни форми і на11ряму ді
яльносп.

Вважається, що коли політичний конфлікт неможливо повністю

розв'язати, то ним можливо і бажано упуншrтяти або регулювати, при
цьому саме психологічні знання займиють в uьому напрямку суттєве

.

.

1 провщне
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6.5.

Етнічні конфлікти та етнічні стереотипи

Одне з суттєвих місuь в сучасному суспільстві займають ет
нічні конф,1ікти, які тісно пов'язані з політичними конфліктами,

політикою держави, з культурою та культурними і етнічними
стереотипами населення, що сформовані й підтримуються сус
шльством.

У психологічному словнику етнічний конфлікт визначається як

форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протирічними інтере

сами поляризуються за етнічною ознакою.

1

Розгортання етнічного

конфлікту супроводжується зростанням егоцентризму, зокрема, вла

стивого етнічній самосвідомості будь-якого рівня розвитку, поси
ленням інтенсивності динаміки не1·ативних етнічних стереотипів,
розповсюдженням націоналістичної ідеології.
Найчастіше етнічний конфлікт визначається як соціальна ситуа
ція, що обумовлена нес11івнаданням інтересів і цілей окремих етніч
них грун на різних рівнях прояву. Основні шшрямки прояву виража
ються у пр::~гненні змінювати етнічну нерівність і політичний прос

тір в його територіа;1ьному вимірюванні.

2

Суб'єктами етнічного конфлікту є насамперед групи, що по

єднані за національною ознакою, при цьому етнічні конфлікти є
завжди міжгруповими. Дані груни суб'єктів конфліктної протидії,
відповідно, неоднорідні. У конфліктуючих етнічних групах обо

в' язково існує власна ієрархічна структура: є лідери, що визнача
ють ідейну спрямованість конфліктів, засоби досягнення постав
лених цілей, які сильно впливають па світогляд, ментальність та
емоції ;1юдей.

1

Психология: Словарь. Изд. 2-е І Под ред. А. Н. Пстровского и М. Г. Ярошев
ского.

2

- М., 1990.
Иванова А. А. Психология лничсской идентичности личности. - Красно
дар, 2001; Лебедсва Н. М. и др. Тренинг лничсской толсрантности для
школьников. М., 2004.
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Учасники етнічних конфліктів нечасто називають себе опонен
тами, визначення даються більш жорсткі, тому що надто значна емо
пійна напруженість в них, до того ж політичні ставки у таких конф

ліктах надто значні. У затяжних і емоційних етнічних конфліктах
усі, хто не згоден з лідера:1.ш, стають ворогами. У формуванні обра

зів опонентів активно застосовується негативна міфотворчість, ство
рення міфів та етнічних стереотипів.
Етнічні стереотипи

-

ue

спрощені, схематизовані, емоційні і

надзвичайно стійкі образи будь-якої етнічної 1·рупи, що легко поши

рюються на усіх його представників.
В основі етнічних стереотипів, які значною мірою і провоку

ють етнічні конфлікти, лежить поділ людей на групи. Стереотипи

базуються на різноманітних характеристиках

(позитивних, нега

тивних і нейтральних), що приписуються різних групам людей (ра
совим, етнічним, гендерним та ін.). На жаль, етнічні стереоти1ш

найчастіше є надмірно узап1льненими, нечіткими і найчастіше не
гативними.

Стереотипи, як це відзначається рядом дослідників, найчастіше
застосовуються і, навіть, утворюються для домінування, принижен

ня або дегуманізації членів інших груп. J:)ільш того, в домінуючих
групах стереотипи використовуються для виправдання і 11ідтримки
"

своє~ влади

І

.

Ще одна важлива функuія етнічних стереотипів

-

захист пози

тивної етнічної ідентичності, тобто необхідність сприймати та інтер

претувати поведінку інших людей крізь призму своєї етні•шої куль
тури

-

«етноцентризм».

Стереотипи засвоюються у 11роцссі соціалізації, в усіх суспіль
ствах у період зростання і формування дітей та їх свідомості. Саме
під час становлення діти стикаються з расовими, етнічними, релігій-

1

Лебел:сва Н. М. и др. Трснинг лнической толеранпюсти для школьников. М., 2004.
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ними, гендерними та культурними стереотипами. Ці стереотипи ав
томатично можуть засвоюватися і використовуватися, навіть коли їх
в1шив не усв1;:юмлюється.

Коли стереотипи активізуються, свідомо або ні, вони звичайно
приводять до викривлення і переробки інформації, і це викривлення
більш :шачне у випадку стійких стереотипів, як. наприклад, расових
або етнічних.

Етнічні або расові сrереотини відрізняються від етнічних або
rасових уперсджснь. Упередження можуть бути визначені як нега
тивні установки по ві11ноше11шо до соціальних груп і найчастіше ви
ступають як значні конф.1і1погени . які провокують виникнення та
сскашщію етнічних конфліктів.
Суттєві психологічні характеристики упереджt.:нь, які виступа
Ю І'Ь суттrвнм конфліктогенним чинником

-

їх негативізм, непри

Я3НЬ, ненависть. Упсре,1ження відносяться до організованої перед
у:-.ювленості реагувати неприязно по відношенню до людей, які
Rід1юсятьLя до інших етнічних гру11 саме внаслідок такої прина
лежності. Упередження

--

це пснхологічно оцінне і суто негативне

ставлення. Більш того, упередження

-

це уніфікована, стійка і уз

годжена тенденція негативно реагувати на членів визначної етніч
ної групи.

Суб'єкта:\1и етнічного конфлікту с групи. об'єднані за націо
нальною ознакою, етнічні конфлікт є видом міжгрупових конф

ліктів. Об'єкто:..r етнічного конфлікту виступають знuчні проти
річ11я, які пов'язані з національними почуттями людей. З погір

шенням економічної ситуації, з11ижеш1ям життєвого рівня насе
лення, етнічні конф:rікти обов'яжово загострюються. В той же
час вир1ше1111я етнічних протнрічь :\1ож;шво за ;юпо:\1огою адмінс
тративних і політичних дій.
Пре,1мет етнічного конфлікту с, водночас, і його рушійною си

:юю. І Іредметом етнічних ко11ф;1іктів можуть бути феномени етнічно
го егоцентризму як фіксації па своєму етносі, етнічна замкненість,
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прагнення до етнічної безпеки, а також етнічний конфліктний по

тенціал, який властивий для будь-якої етнічної свідомості.

1

Психологічни:\ш причинами етнічних конфліктів можуть бути:

національна неприязнь (регіональний негативізм, ксенофобія,

•

етнофобія, реально існуючі негативні особливості національних
характерів та ін.);

відсутність продуманої політики в сфері нацюнального вихо

•

вання;

високий рівень етнічної толерантності;

•
•

низький культурний рівень населення, яке легко засвоює етніч
ні міфи, стереотипи тощо.
Традиційним засобом вирішення етнічних конфліктів, безумов

но, є усунення причин, які їх визивають, незалежно від того, пов'я

зані вони з об'єктом та предметом конфліктів. Це, можливо, коли ет
нічний конфлікт має позитивну спрямованість та існує добра воля
конфліктуючих сторін до конструктивного вирішення існуючих про
тир1чь.

Коли етнічний конфлікт спровокований і має негативну спря
мованість, ситуація зовсім інша. Одна з сторін явно зацікавлена
тільки в його ескалації. Тому в цьому випадку бажано застосовувати
активні дії, спрямовані насамперед на публічних та тіньових лідерах

етнічних конфліктів, водночас здійснюючи психологічний вплив на
основну його масу. Вибір засобів впливу визначається конкретною
ситуацією, психологічними особливостями лідерів та специфікою
національної свідомості, характеру і почуттів.

Етнічні конфлікти, як це показує історія, не доцільно вирішува
ти силовими методами. Мож:1ивим, доцільним та ефективним є уз-

1

Иванова А. А. Психология зтничсской и,1ентичности личности. дар,

2001;

ном противоборстве.

-

М.,

1998;
-

толсрантности для школьников.
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годження інтересів у результаті переговорного проuесу з подал1,
шою

послідовною рсалізаuією досягнутих

домовленостей.

Пара

лельно uьому необхідно здійснювати активний вплив на .1ідерів.
В той же час до врегулювання етнічного конфлікту. особливо
коли він прийняв гострий характер і проявлюється у вигляді відкри
тої протидії, неможливо перейти за короткий час.

Тому важливим у розв'язанні етнічних конфліктів є принuиr1

посту11овості, котрий при uьому є обмеженим для прийняття у кри
зовій ситуаuії. Коли події розвиваються досить швидко, то розтягу
вання у часі мирно1·0 врегу,1ювюшя може привести до загострення
конфлікту і переходу його в стадію відкритого 3іткнсння.

Питання до самоконтролю:

1.
2.

Визначте зміст і види міжособистісних конфліктів.
Дайте

визначення

міжособистісних

конфліктів та

їх

типовий

склад.

З.

Назвіть основні види сімейних конфліктів, їх труднощі та відзнаки.

4.

Сформулюйте основні шляхи подолання сімейних конфліктів різ
них видів.

5.

Сформулюііте основне визначення педагогічного конфлікту та
ЙОГО ВИДИ.

б.

Опишіть психологічні ознаки та прояви педагогічних конфліктів.

7.
8.

Дайте визначення політичних конфліктів та їх причин.

Сформулюйте. що таке етнічні стереотип~~ та сформулюйте їх
роль у виникнення етнічних конфліктів.

Практичні заняття:

1.

Обговорення типового сімейного конфлікту з визначенням особ
ливостей його формули, учасників та причин виникнення.
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2.

Обговорення типового організаційного конфлікту з визначенням

шляхів його розв'язання.

Теми семінарських занять:

1.

Ігровий семінар з теми нНав'язан11й життєвий сценарій як причи

на сімейного конфлікту".

2.

Гендерна специфіка педагогічного конфлікту, обговорення пове
дінкових реакцій та конф,1інтних стереотипів.
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Частина

IV

Психологія
попередження

•

та управл1ння

конфліктами
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ПРЕВЕНТИВНА

ПСИХОЛОГІЯ

КОНФЛІКТУ

Не зкрещуй шпагу з тим, у кого ії нема.

Негнучка позиція іноді

-

результат паралічу.
С. Є.Лец

Передбачення і прогнозування виникнення і розвитку конфліктів
створює умови і визначає шляхи управління ними. Профілактика ви
никнення, стабілізаuїі і ескалації конфліктів є важливим напрямком ді
яльності управлінців, психологів. соціальних працівників з ефективно

го ·1х прогнозування та попередження. Превентивна психологія конф
ліктів

- ue

створення об'єктивних та суб'єктивних або психологічних

умов, що протидіють виникненню конфліктних ситуuій та інuидентів,
сприяють підвищенню культури і конструктивного стилю спілкування

і вирішення життєвих проблем.

7 .1.

Психодіагностика як засіб прогнозування

конфлікту
П~:югно'3ування конф;1іктін тісно пов'Я3а110 з їх діапю:юм і нопс
рс;їЖення:-,1 конф;1ікту. Без обгрунтованого 11ро1·нозу можливої конф

лікпюї ситуації не можна і попсрслити її появу. Прогнозування кон

флікту
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про майбутній конфлікт з певною вірогідністю вказівки місця і часу
його виникнення, що базується на психологічному діагнозі всіх ком

понентів і змісту конфлікту.
Якщо можливо прогнозувати конфлікти, то як? У першу чергу,
шляхом діагностики усіх складових і сигналів конфлікту. Для того,
щоб ефективно прог11озуват11 коифлікт, перш за все, бажано сфор
мувати уміння та усвідомлення необхідності проведення аналізу всіх
складових можливого конфлікту та формули конфлікту:

•

Сигналів конфлікту, що зумовлюють високий ступінь напруже
ності і дискомфорту, що з'являється в групі, частоту їх виник
нення і потенціал їх конфліктогенності і вірогідність стимуляції
конф,1ікту.

•

Проблеми, чи є вона, яка вона

-

чи складна, вирішувана чи ні?

При цьому потрібно враховувати, ню проблема є там і тоді, де є
суперечюиь, де є розузгодження чогось з чимось.

•

Чи назріває і в якоNІу напрямі розвивається конфліктна ситуація

до вирішення проблеми, в конструктивно:-.1у або деструктивно
му напрямі, у бік розвитку конфліктної ситуації і еска,11ації кон
флікту. При цьому важливо не забувати, що конфліктна ситуа
нія

-

це ще не конфлікт. Відносини між потенційно конфлікту

ючими сторонами можуть то погіршуватися, то відновлювати
ся. Люди нерідко вступають в ділове і навіть неформальне спіл
кування, але між ними часто може виникати нерозуміння, від
чуженість і навіть насторожено-ворожі відносини, хоча поясни
ти або зрозуміти першопричину цього деколи буваr неле1·ко.

Потрібно також враховувати, що конфліктна ситуація назріває

часто непомітно і поступово. Для прогнозу конфлікту укр<1Й
важливо знати, в якому напрямі розвивається конфліктна ситуа

ція

-

по низхідній або, же, навпаки, по висхідній, тобто у на

прямі наростання суперечності і протиборства.

•

Хто учасники конфлікту, що розгортається, і чи здатні вони його

спровокувати? І Іроводячи аналіз психологічних особливостей

учасників потенційно можливого конфлікту, вимагається перш

245

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

:ш все звернути увагу на їх мотиви, ціннісні орієнтації, специфічні

особ:швості характеру і мотиви поведінки (див. Додаток). Крім
того. украй важливим є наявність особистісних властивостей і

рис вдачі, які хар<lктеризують конфліктність особи і конф.1ікт
ний тин поведінки, властивий їй.

•

Іннидент або інциденти? В чому їх особливості? Чи буде інци

дент детонатором конфлікту'? Якщо інциденти повторюються
часто, кі.1ькість учасників в інцидентах зростає, використову

ються найрізноманітніші конфліктогени і наростає їх продуку
вання і ескалація, то можна говорити про конфлікт, і, можливо,
про його деструктивний розвиток.
Таким

чино:-.-1,

прогнозування

конфлікту

вюшгає

аналізу

і

осмислення всіх структурних компонентів конфлікту, їх психологіч
них особливостей, ступеня і нотенніалу їх конф;1іктогенності.
Важливиі\1 в прогнозуванні і психодіагностиці конфліктів є пра

вильне формулювання і постановка діагнозу проблемиої с11туа~4ії,
яка може визвати конфлікг, суперечність, що виражає в проблемі
суть конфлікту. Подальшим кроком в проснозуванні конфліктів є
виявлення тенденцій зміни проблемної ситуації, розвитку супереч
ностей, а подалі

-

ттрове,т~:ення ан<lлізу І\.011ф.'1іктної

cumyai(ii".

При

цьо:-.1у важливо пам'ятати, що:

•

конфліктна ситу:щія

--

це те, що необхідно усувати. Не можна

говорити про прогнозування конфлікту, якщо ми не помічаємо,

або не беремо до уваги конфліктну ситуацію, яка зріє в колек
тиві або групі;

•
•

конф:1іктна ситуація завжди виникає раніше конфлікту;
психологічний діагноз конфліктної ситуації, адекватність і сер
йозність у встановленні в ній потенціалу конфліктогенності, що
нриховується, повинні підсказати, що робити і як ре3гув3ти на

різні конфліктні ситуації;

•

необхідно задав<lти собі питання «Чому'?» до тих пір, поки не
дійдете до першопричини, з якої вже виникають інші причини,

конфліктогени в поведінці і інциденти тощо;
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бажа110 формулювати кtшфліктну ситу;щію, свої:чи словами, по

можливості не повторюючи слів з опису конф.11ікту. У форму
люванні б<.1жано обходитися мінімумом слів.
Ко11флікт11а сш11уаt(ія

--

ключовий момент в прогнозуванні

конфліктів, це діагноз хвороби під назвою «конфлікт». У разі потре
би конфліктна ситу<lція повинна буги вирішена щоб уникнути р(вве

ртання і ескалації незворотного і неминучого конф:1ікту. ІІри цьому
можна рекомендувати викорислшня деяких технік передконфлікт
ного вирішення або <оняття» конфліктної ситуації:

•
•

виянленпя реальних і потенційних учасників конфліктної ситуації;
проведення аналізу, наскільки це можливо, мотивів, цілей, здібно
стей, особливостей характеру, професійної ко:-.шетентнос.:гі всіх
учасників копф:1іктної ситуації, а також сшшахуючих інцидентів;

•

вивчення існуючих до конфліктної ситуапії :\1іжособистісних
відносин учасників конфліктної ситуації;

•

визначення істинних причин конфліктної си-~-уації і тенденцій їх

•

виявлс11ш1

переростання в причини конфлікту;
відношення

іЮ

конфліктної ситуації і

інцидентів

осіб, що не беруть участь в конфліктній сrпуації, але зацікавле

них в юнятті» конфліктної ситуації;

•

якщо це необхідно, то визн<.1че1шя і з<lстосувшшя способів вирі
шення конфліктної ситуації, які б були адекватні її причинам,
що її викликали, враховували б особливості залучених в конф
ліктну ситуацію учасників, носили б ко11структивний, а не де
структивний характер, а також відповідали б цілям поліпшення
міжособистісних відносин і розвитку колективу_

7 .2.

Особливості та зміст превентивної

психології конфліктів
Проблема

психопрофілактики

конфліктів

останніми

роками

набуває особливої актуальності і значної практичної значущості. Це
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визначається не тільки трудомісткістю безпосереднього вирішення
розгорнених конфліктів, а також і достатньо високими вимогами до

фахівців, які можуть здійснювати психокорекцію і розв'язання конф
.1іктів. Набагато доступніше і «дешевше» у зв'язку з витратами ре

сурсів і різноманітністю витрат, здійснювати не тільки і не сті,1ьки
перетворення і розв'язання конфлікту, скільки попереджати його ви

никнення, тобто застосовувати превентивні психологічні засоби та
дії з попередження й запобігання.
Виділяється первшта і втортта профілактика ко11фліктів.

При цьому обидва види профілактики і попередження конфліктів
припускають необхідність як зовнішніх (перш за все, організаційних
і управлінських заходів), так і внутрішніх або власне психологічних
.

застережливих заход~в.

І

Первинна психопрофілактика конфліктів припускає перш за все
11сихологічну освіту і розвиток потенційних або реальних учасників.
Повторна психопрофілактика конфліктів припускає безпосередню
роботу в групах ризику, напруги, протиборства, в групах з високим
потенціалом конфліктогенності і ескалації конфліктів.

В профілактичній роботі з попередження конфліктів використо
вуються різноманітні види і методи психотерапії, у тому числі і ак
тивні методи типу ігрових психотехнік, тренінгових психотехноло

гій і аутотренінгів, методи групової психотерапії і ін.
Популяризація психологічних знань в області психології конф
ліктів і конфліктології надає уявлення людям про те, що конфлікт

-

це важко вирішувана суперечність, завжди пов' язана з гострими
СІ\fоційниl\1И переживаннями, викликана зіткнснняІ\-1 інтересів, по
треб, несумісних мотивів, цілей тощо.
1

Пов'якет, Н. І. Психологічна експертиза конфліктів як 11а11рям професійної
діяльності практичного психолог;~
і:--1. М. П. Драгоманова

-

Нип.

//

Психологія. Зб. наукових нр;~ць НДУ

1(4). -

Київ.

-

1999. -

С.

49--54:

Тимо

хина А. В. Психологические мсто;~ь1 нрофилактики и корреющи конфлик
тов

// Ко11ф,1ікти

в суспільстві: діагносшка і профілактика. Матеріали ІІІ Між

народної науково-пракгичної конферс~щії.
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-

Київ-Чернівці,

1995. -

С.

62- 64.

-
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Ос11ов11і :Jадачі превепт11в11ої роботи із запобігшшя Іі 11ипе
рсдJІ(:е11ия коифліктів полягають в:

•

овол(І;~інні психологічн11ми прийом:.~:-.ш і навичками безконф-

.

.

;11кпюго сшлкування;

•

оволо.'1інні навичками саморегуляuії в складних, конфлікт1111х
ситуац1ях;

•

ово11одін11і знаннями, уміннями і навичками розуміння конф,1ік

•

оволодінні

гогснів спілкування та усвідомлення власних копфліктогенів;

У'1іннями

перетворення

конфліктогснів

спілку

вання;

•

позбавленні від особистісної конфліктності і конфліктних фор:..1

•

uволодінню вірною (адекватною, конструктивною) поведінкою у

і стереотипів понедінки;
ск.тuній, дискусійній. пер~.1коrнjші;.-птій збо конфліктній ситуаІLії;

•

оволодінні

знаннями

1

у:-.1іннями

·щпобі1·3ш1я

деструктивних

наслідків конфліктін.
Існус достатньо бuгато пі.1ходів

;ro

ро·1робки технологій без

конфліктного спілкування, складові найважливіші чuстини про

фі.1актичної роботи. Так, в навчанні правильній поведінці люди
ни в спірній, передконф.;rіктній і конф.;1іктній ситуаuії Тю.юхі
на А. В. вважає за доці.11ьне слідувати таким психологічниІ\1 ре
комендаmям:

•

ннрішувати проблемне питання в тенерішньому часі, не згадую•ІИ

минупі образи і конф.1ікти;

•

а:~екв<lтно сприймати, усві,1ом1ювати і відображати суть конф
лікту з пог1яду психологічних мехі1ніз:--лів

-

інтересів, потреб.

uіл..:й і 3адач проти.1іюч11х сторін. Частіше ·~3давати питання: чи
«правильно я вас 3розумів (зро'3уl\1іла)», що внключас СІ\ІИСлРві
6ар'єр!1;

•

відвертість в снілкуванні, прашення до доброзич:1ивосгі і стно
ренні клімату взаємної довіри;

•

спробувати зрозуміти псп1щі10 іншого юсередини». поставивши
себе на його місне;
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не говорити образливих,

•

принижуючих

гідність особистості

слів, не клеймити епітетами. Різкість викликає рі3Кість;
уміти аргументовано виказати свої наміри у разі незадоволення

•

ВИМОГ.

бути готовими подолати самолюбство, амбіції, визнати власну

•

неправоту в тих або інших питаннях і позиціях. В конфлікті
завжди винуваті обидві сторони, але на примирення йде той,

хто мудріший, сильніший духом.
Одне з найважливіших місць у попередженні конфліктів має
оволодіння

прийомами

і

навиками безконфліктного спілкування.

Творчо доповнюючи рекомендації Д. Карнегі, виділяються реко.111еи

дації з бе1коифлікптого спілкуваиия:

1

Необхідно перестати думати тільки про свою досконалість і ба

•

жання. Необхідно спробувати з'ясувати вади іншої людини,
щиро низнаючи позитивне в ньому. Бажано бути душевними в

своєму схваленні і бути щедрим на похвали.
Бажано говорити з людьми про те, що є предметом їх бажань, і

•

показати їм, як цього досягти.

Усміхайтеся! Усмішка збагатила тих. хто її одержує, але не

•

обідняє тих, хто її дає. Вона створює щастя в будинку, атмосфе
ру доброзичливості в с11равах і є паролем для друзів.

Дпя людини звук його імені є найсолодшим і найважливішим

•

звуком у людській мові. Якомога частіше звертайтеся до іншої
людини на ім'я! Прагніть запам'ятати імена тих людей, з якими
Вас знайомлять.

•

Станьте хорошими слухачами! Заохочуйте інших розповідати

•
•

Ведіть розмову в ко.1і інтересів Вашого співбесідника.

про себе.

На,1авайте людям відчути їх значущість

-

і робіть це щиро. Го

воріть людині про неї саму, і вона слухатиме Вас годинами.

1

Белкин А. С" Жаворонков В. Д., Зимюш И. С'. Конфликтологія: наука про
1·армо11ию.
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•

Єдиний спосіб досгягти кращого результату в суперечці

-

від

хилитися від суперечки. Уникайте суперечок!

•

Якщо Ви хочете навчитися схиляти людей до своєї точки зору, і
якщо Ви не масте рації, визнайте це ві;rразу і від щирого серця.
Поступившись, отримаєш більше, ніж чекав!

•

Якщо Ви хочете схилити людей до своєї точки зору, с11очатку

проявіть дружнє ставлення.

•

Вступаючи в розмову, зробіть акцент на тих питаннях, в яких Ви
згодні із співрозмовником. Далеко йде той, хто м'яко ступає.

•

Хай Ваш співрозмовник відчує, що і;rея належить йому само:-.1у.
Мудрець, бажаючи бути над людьми, стає нижче від них, бажа

ючи бути попереду, стає позаду.

•

Спробуйте чітко побачити речі з погляду іншої люл.ини. Бажан
ня розуміти іншу людину породжує співпрацю.

•

Щоб змінювати людину, ображайте її і не спонукайте на обу
рення, починайте з похвали і щирого визнання гідності цієї
людини.

•

ІЦоб критикувати і не викликати при цьо:'vtу ненависті, слід
звертати увагу на помилки в непрямій формі, але краще всього
починати розмову з визнання власних помилок.

•

У хвилини перемоги надавайте людині можливість «врятувати
особистість», тобто вийти з ситуації з гі;rністю.

•

Долаючи недоліки інших людей, зробіть так, щоб цей недолік
виглядав незначним, а справа, якою Ви хочете його захопити,

легкоздійсненною.

7 .З.

Подолання конфліктогенів спілкування

Істотним в попередженні і профілактиці конфліктів є визначен
ня закономірностей, за якими вони виникають і розгоряються, а

знання цих закономірностей дозволяє усунути конфліктні ситуанії і,
відповідно, конфлікти в «самому зародку».

Г. В. Ложкін, Н. І. Пав'якель
ПСИХОЛОГJЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРіЯ і СУЧАСЧА ПРАКТИКА

Так, ряд автор1в нважають, що

80

°Іо конфліктіІЗ і3ІІНJ1кають 5сз

бажаШІЯ ЇХ учж.:НJ!КіБ, і ГОЛОВНУ роль у ВИШІКіІ;:!ІЕі KUi-Jф.rr1кTЇ~J і j1а
ЮТЬ гак звані конФліктогени

<160 Rcc.

що чожс сприяти

1 с11;т:;є

кон

флікту.

Ко11флікто?е1ш.1111 називають слова, дії (або 61.?ціяльність), по
ведінкові акти або поведінку в uілому, що \юже 11р1шести до конф
.1ікту. Виді;шюнся наступні різнови;:щ типових конфліктогснів пбо,
..

як 1х ше на·швають

•
"

погр(УЗИ

!

--

-

.

.

'<саоол1жниюю~ сmш.:ува~ня:

І

накази;

негативна і необгрунтована критика. 3ауважсвня

негативш

ОЦІНКИ;

"
•

насмшrкн. ·шушання:

•

образливі І 11р1шижуючі гідність прізннська;

•
•

слова-«боржники»;

•

бсзю~слянійюсть ! кuтсr·орнчність ":Jумках

•

персбив<tі!НЯ іншо1·0. пі,JВИЩСННЯ голосу і ІJІШЇ спроби С11і\ЮСТ-

1106люкливс відношення і rюбл;~/t\;11ший Г()Н;

хвастищ1;

:

висловах;

всрджуватися 3а рахунок приниження або 3НL·нінення іншого:
нав' Я'зування 11орад:

•
•
•
"
"

приховування Rажливої інформації:
порівняння і нав'язування конкурснтн~х в1д11осин;

.

.

лопити, що 3аганяють «Ь кут»

1 вик:шкаюп>

«ВІдчуття провини»;

відмани від ро:;люви або 06говореннs1 важливої те\1и:
.

.

f!C

'

•

rпка І неуважна, НІ'!ИМ

МОТИВUІ~:І•Іа 'Jl\11Шl Тl?:ІНІ;

"

заспокосння 3апсрсчсІ!НЯІ\І:

1 Власоnа 11. Н. И r~rоснсться бtхсо\1. Спр::нюч1тк по rс:11хо:юпш у11рав:11:1111я. -R :; ч:~стях --- Ч. 2. --- Hmюc11G1 1 pci,-: Jh'O", ! 99-t, --- 200 с.: Корнс_-шус Х ..
Ф,йr Ш. І-3ь1ш1ж1·ь может каж:щй. Как разrL'Шап, конфm1кп.1. -- М.:
СТГИНП:Р, 19~'2 --- 212 с.: 1!(1t1'нкеш, l:l. І. Еннеrтша 11сн:и;югічно1·0
"'1іоу конф;1іктсч·с11ів як :засіб rегу,1ян;·і 1;онф•1і.:гт
пертиза: теорія і :-.1ето;111ка. І31т.

2. -

Київ.

Конфлию·ь1 в нашей жюш1 и их разrс1ш:1111с.
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ЛОр)'І!Н;'~!НЯ с·1 І:Кі!, 'у' ·:·ому ЧНС.!rі і НСІf<lБ.\НІСНЇ (На11рНКЛад. СКОрИ

•

СТ<!ТИСЯ чужою думкою бс3 ПОСІ!.ІН!ІЬ Шl автора);

"
•

жартун:шня:

•
•

псрскт1дд11ня нідповіда.1ьності на іншу лющ111у;
проланш; пt1·шчити гро1ш;

s

будь-як! 1н1явн <1Грссиююсті і др<: гів.1нвості;

•
•

сгої:~:-1;

брехня або ж спроба об:-~ану з мсгою досягти чого-небудь нечесним ш:1яхом;

маніпуj/ювання

(

·3 мстою отрн:чаню1 6Jжююго тіJІьки ш1я сС'бе і

3 вm-:(1рист:.шням іншої :нол.rши).

Конф.1іктогсни несуть в собі пс11хо:югічну сх;.шь11ісп :~о сска
ланії конфліктів і по суті кожний конфлі!'тс~гсн можна вшнссти до
одшсї 3 грьох психuлогічннх першопричин:

•
•

прап1сння :І'-' псрсв<Згн;
вияв агрссивносл;

"

•

нроян сговму

.І

Тш,:, напрпк:r,:д. ;..1.0 ко11фJІіктогснів як пр>ї:\ШЛ виявш псрсва~·и

над ішш1:-ш :rюдь:-.1и, відносяп,ся

-

на~«ни, 3а1-ро·ш, -~ауважсн11я,

звинувачення, н:~смішки. хвастощі, к~пс1орнчшсть ,1у;-.юк, нерсби

вання іншо1·0, об:v~ан, приховування інфор;-.1Juії та ін.
Всі 1шяви агресивності, як прихованої і неявної, так і відкритої.
що :vicжyc -~ нсн::нщспо і вrдкритим шшсссш1ям збитків ішrш:-.1, завжди
с могутнім конфліктогс1ю:,1, що викликає відчуття страху, фрустрації.
А, в ЗР 'яз~-.:у з тим. пю людина потрсбуr себе 3ахистиш. в11ншає у від-

.

.

.

.

.

.

.

rюв1дь р1зномаштв: психо;юпчнt зах11сти, в то:v•у ч11сп1

.

.

1 агрес1ю у в1д-

повідь (але більш супєву, біііьш смонійну, більш відчутну).
Всі прояви lToї·3s1y ~- кoнrj-JJiiK rо1·сІІамн. оскі;:ьки сп!Їст 11р,1rнс
;rо61нн:п:ся

чон~сь .'1ЛЯ

с.:'бс ('ш;1r,;1\і}!О

3а рахунок

іншнх},

і

це.

сприі!:-.1аr ~-ься як l!сспр;шсдливісп., і. ·шичаіІно ж с;1уж11ть І"рую ом
для конфліктів.

1

Іllсйнов В. П. Ко11фликть1 в нашей жшни и их разрешение. Амалфея.

!997. -277

Минск:

с.
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Таблиця

7.1

Типові конфліктогени спілкування

Хто роКонфліктоген

бить це?

Приклад

Ви
Загрози (Викликає

"якщо ви не можете вчасно приходити на ро-

страх. підкорення,

боту, нам доведеться подумати про можливість

образу, ворожість) вашого звільнення"; «Робіть як сказано або"

Накази (Коли ми

•Терміново зайдіть до мене в кабінет11; Не «ПИ-

вдаємося до влади

тайте чo:viy, робіть так, як вам сказано11

над іншими)
Критика

·Ви недостатньо старанно працюєте"; ·Ви по-

(Негативна)

стійно скаржитеся»

Образливі прізви-

"таке може сказати тільки ідіот»; •Ну ти просто

сь ка

дурень»; "чого ще можна чекати від бюрократа?"

Слова-•боржники•

•Ви повинні поводитися більш відповідально";

·Ви повинні дивитися на факти"; "ви не повинні так сердитися»

Приховування важ- ·Вам цей проект прийдеться до душі»
ливої інформації

-

не ска-

завши, шо з ним пов'язано.

(Репліка-пастка)
Допит

•Скільки годин у вас пішло на це?•; "в скільки
це обійшлося?11; •Чому ти так пізно?»; ·Чим ти

займаєшся?11
Похвала з каверзою .у вас так добре виходять звіти; ви не напише-

те ще один?•
Переконання лоrікою "Нічого тут турбуватися. Все це досить логічно11
Невчасні поради

"якби ти навів лад на своєму письмовому столі,

(Коли людина про-

у тебе не було б причин для паніки»; •Чому ти

сто хоче бути ви-

не зробив це от так?»; "Просто не звертай на

слуханою)

них уваги»
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Закінчення таблиці

7 .1

Хто роКонфліктоген

Приклад

бить це?

Ви

Інші

Відмова від обгово- "Нічого тут обговорювати. Я не бачу тут прорення питання

бл еми"

Зміна теми

«Дуже цікаво. Я дивився вчора смішний фільм»

Змагання

"я потрапив минулого тижня в жахливу аварію".
·Це що, ти б подивився на мою"

Заспокоєннязапе-

Не •нервуй"; Не «Хвилюйся, все владнається";

реченням

«Все пройде"; "ти чудово виглядаєш"

В табл.і

7.1

представлений розроблений Корнеліусом Х. і Фей

ром Ш. набір типових конфліктогенів спілкування з прикладами.
На конфліктоген звичайно відповідають або схожим, або ще
більш сильним конфліктоrсном. Закономірність ескалації конфлик

тоrснів тісно пов'язана з образами, витиснутими психотравмами ди
тинства, переживаннями їх, прагненням компенсацій психологічних
програшів і бажанням зняти роздратування, захистивши себе, відпо
вівши образою на образу. При цьому відповідь є звичайно не слабі
шою, вона може бути сильнішою, «із запасом». Таки;.,1 чином, сила

конфліктогенів стрімко наростає.
В табл.

7.2

представлені приклади мож:1ивих перетворень типо

вих конфліктогснів, які можуть розглядатися як одні з варіантів «про
тиотрути» від застосування нових конфліктогепів, еска.аації ще більш
сильних конфліктогснів і активного розвертання конфлікту.
Тому одним з найваж.1ивіших правил безко11флі1.:т11ого спі.:1ку
ва1111я, є:

•
•
•
•

не вживати конфліктогснів;

не відповідати конфліктогеном па конф.1іктоген;
проявляти емпатію до співбесідника;

робити якомога більше доброзичливих посилань.
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Таблиця

7 .2

Психологічні перетворення типових конфликтогенів

(приклади протидій 1сонфліктоге1tам)
Перетворювальні пиrання-протидіі

Типові t(онфліктогени

Дурень! (і інш1 образ11)

Що ви хотіли б? Ян це можна виправити?

Я маю рацію. а ти (або вонк) не

Чим. по вашому. ваша точка зору

мають рації

відрізняється від їх точки зору?

Іщо могло б допомоrти вам зробити це?

Я не буду
Все шкс~раверть

Як зробити це успішним? Як це поліпшити?

Він (вона) безнад1йн11И!

Що а їх поведінці не подобається вам?

я (вони) ПО8ИНЄН

, Чи можете ви (вони) вибрати такv дію)

Ду ~це багато/~·:зло

Ів порівнянні з чк:v.?

Вони завждн

іЗа яких обставин вони не роблять цьОі;J?
Якого результату ви хотіли б?

Я не хочу

Ви не зможете'? Або, мабуть, 11росто не

Я не можу

І бачите, явим чином зробити це?
Він (вона) ніколи не

І Що відбудеться, якщо ви nоf5вчите таку
можливість?

Це неможливо

Іякби це було ~южливим, що було потріб1но б тоді?

Отже,
уникнення

пайнuжливішою
використовування

умовою

профілактики

конфліктогенів

н

конфліктів

спілкуванні.

є

При

цьо:.1у важливо пам'ятати, що:

•

всякий необережний r;ислів через сскалаuію конфліктів може
привести до конфлікту;

•

вияв сл.шаті!. й 1ю1шши до снівбссідника запобігає неадекватним
і ко11ф;1іктоге11ним реакцію~.

Для позбавлення від схильності або внутрішньої потреби до за

стосування конфліктогенів спілкування, необхідно:
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позбавлятися від прагнення до переваги над іншими;

•
•

всіляко стримувати агресію пасивними (наприклад, вимова), ак
тивними (наприклад, рухлива активність, спортивні заняття,
спостереження за спортивними змаганнями, захоплення змаган

нями типу полювання, риба,1кн та ін.) або логічними (мисленнє

вими) способами (раціоналізація та ін.);
прагнути долати руйнувальний егоїзм.

•

Важливим у становленні умінь і навичок протидії в спілкуванні
конфліктогенам і відсутності схильностей до їх продукування є роз
виток психологічної атракції й позитивного іміджу, які сприяють про

дуктивному і безконфліктному спілкуванню.
Під атракцією ро3уміється створення психологічної привабли
вості однієї людини для іншої як ділового партнера.
Атракція особистості як суб'єкта спілкування виникає як ре

зультат емоційного ставлення, оцінка якого викликає цілий ряд по
чуттів і має прояв у вигляді специфічної соціальної установки на ін
шу людину як на партнера.

Психотехніки формування атракції як системи психологічних (вер

бальних або невербальних) технік і прийомів, містять передавання парт

неру з спілкування сигналів, які їм сприймаються (усвідомлюються або
не усвідомлюються), але які мають для нього емоційно позитивне зна
чення. Виникають такі сигнали більшою частиною у сфері підсвідомого,
але в значній мірі вони формують позитивне відношення до їх по

ходження, тобто до ініціатора спілкування або відправника сигналів.
У фор:..1уванні атракції як психологічної передумови безконфлікт..

.

.

~

.

І

но1 новедшки и становлення партнерства у сшлкуваню, суттєвими є:

•
•

установка на діалогічне статусне або позастатусне спілкування;
повага до іншої людини та її прояв (кожна особистість є нашим
потенційним партнером);

1

Пов 'яке;1ь Н. l. Психологічна готовність до партнерства як передумова сга
новлення партнерських відносин нри вирішенні конфліктів // Пробле:ш1 безпеки української нації на порозі ХХІ сторіччя. Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції.

-

Ч.

l. -- Київ-Чернівці. - 1998. -С. 26-33.
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•

застосування вербальних і невербальних підтверджень тому, що

протилежна стuрона

•
•
•
•

-

особистість, яка заслуговує на увагу;

звернення до людини на ім'я або на ім'я та по-батькові;
створення і акцентування позитивних емоцій і ситуацій;
усвідомлення і задоволення потреби са;-.юствсрдження;;

тяжіння до людини, яка викликас позитивні емоції і визнає в ін
шій людині особистість;

•

установка на позитивне спілкування з метою розв'язування ви
тань і вирішення проблем;

•

використання нсвсрба:1ьних (відкритість погляду, постави, доб
розичливість жестів та ін.) і вербальних прийомів типу «золо
тих слів» тощо.
Важливою умовою і передумовою виникнення і ескалації конф

ліктогснів, як це наголошусться Н. І. Пов'якель, є підвищення пси
хологічної культури особистості, що сприяє:

•
•

запобіганню застосування конфліктогенів в спілкуванні;
самовдосконаленню сфери спілкування і оволодіння ку,1ьтурою
спілкування та поведінки;

•

самовдосконаленню особистості, своєчасши дсцентрапії с1·оцент
ризму, позбавленню особистості від агресивності і схильності до
маніпулювання, підвищення самооцінки, поваги до себе та до ін
ших;

•

підвищенню стрссостійкості та формування то,1сранпюсті до
фрустраній, «імунітету» до ситуативних і «КОл.1унальних» конф
ликтогенш сшлкування;

•

формуванню конструктивної рефлексії конф:~іктогснів.

7 .4.

Психологічні шляхи зниження рівня

конфліктності особистост:
Одним з найважливіших засобів ;юпсредження конфліктів є ви

вчення особливостей поведінки конфліктних осіб, нерідко стражда-
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ючих різними комплексами, незадоволених своїм статусом і роллю,
дратівливих і незадоволених, напружених і агресивних, відчуваючих

потребу у ностійному задоволенні їх хворобливого самолюбства і
знятті внутрішньої напруги. Таким чином, одним з ефективним ме

тодів профілактики і попередження конфліктів є саме й позбавле1111я
від коифліктиих типів поведі11к11 і особ11стіс11ої конфлікптості.

В. І. Андресв tіважаr доцільним у позбавленні від конфліктних
стереотипів поведінки, застосовувати такі рекомендації-правила по.

І

ведшки:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

не прагнути домінувати будь де і завжди;
бути принциповим, але не вступати у боротьбу заради принципу;
пам'ятати, що прямолінійність добре, але не завжди;

пам'ятати, уо1ішка дорого цінується;
пам'ятати, що традиції хороші, але до певної межі;

говорити правду нотрібно, але це потрібно вміти;
прагнути бути незалежним, але не самовпевненим;
не перетворювати наполегливість у настирливість;
не чекати справедливості до себе у випадках, якщо сам несправедливий;

•
•
•
•
•

не переоцінювати свої здібності і можливості;
не проявляти ініціативу там, де її не чекають і не потребують;
проявляти доброзичливість;
проявляти витри.\1ку і спокій у будь-якій ситуації;
реалізувати себе в творчості, а не у конфліктах.
Фахівці відзиачають декі11ька пош11ре11их шляхів з1тже1111я

рів11я конфлікпшості особистості, а саме:

•

2

порушення системи «опонснт--опонснт». Коли конфлікт відбу
вається, наприклад, в ор1щrізації, то не можуть бути структурні
перетворення, коли конфліктна особистість просто виводиться

І

· Андрсев

Н. И. Ко11фликтоло1·ия:

искусство спора,

ведение

переговоров,

ра3рсшснис конфликтов.

- К<нань, 1992.
2
Богданов Е. Н., Зазь1ки11 13. 1-. Психология личности в конфликте: учебное
нособие. 2-е ищ. - СПб: ІІИТЕР, 2004.

259

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

з організації («нема людини

-

нема і проблеми»);

створення таких умов розв'язання конфлікту, коли «uіна» пере

•

моги для конфліктної особистості буде надмірно високою або

навіть неможливою. В цьому випадку особистість сама вихо
дить з конфлікту, відмовляється від своїх домагань;
здійснення такого впливу на конфліктну особистість, таку корек

•

цію системи її відносин і психологічних установок, котрі б при

звели до зниження або позбавлення від причин конфліктності.
Вибір того чи іншого шляху забезпечується специфікою ситуа-

ції. що склалася, та яка має можливості, а також відношення до кон
фліктної особистості. Однак, останній шлях с найбільш гуманним,
тому що він надає реальну допомогу дезадаптованій і дезінтегрова
ній особистості.
Треба відзначити, що дезадаптовані і дезінтегровані особистос
ті вельми піддаються саме сугестивним формам впливу, тому їх тре
ба застосовувати для здійснення впливу на конфліктну особистіt:ть.
В той же час застосування сугестивного методу буде більш ефектив
ним за наступних умов, коли:

той, що здійснює сугестію, повинен мати високий статус, авто

•

ритет, вольову та інтелектуальну перемогу;
той, на кого спрямовується сугестивний вплив, більш схильний

•

до сугестивної залежності, коли у нього неадекватна самооцін
ка, тривожність, негативні психічні стани, тобто, має психоло
гічні пробл~ми;
між тим, хто надає вплив, і тим, на кого він спрямовується, 110-

•

винні бути стосунки авторитету, залежності, довіри.
Значна увага приділяється ефективному способу впливу на кон

фліктну особистість

-

формування відповідної громадянської дум

ки, що внливовим регулятором поведінки і ставлень особистості,
.

особливо коли вона знаходиться у крип1~111их ситуащях

1

І

.

Прикладная социальная психология І По:~ ред. А. А. Деркача и А. Н. Сухо
ва.
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Найчастіше різні конфлікти, особливо ті, які виникають в колекти

вах організацій або в процесі взає,юдії. елімінуються тільки під впливом:
громадської думки. За допомогою громадської думки змінюються уста

новки і відношення особистості, коректуються внутрішні умови, що ду
же важливо для адекватного сприйняпя протирічь. Методи формування
громадянської думки добре відомі, а той, хто планує знизити або подола

ти конфлікт, повинен вміти їх застосовувати на практиці.
Рівень конфліктності особистості !\ЮЖе бути суттєво знижений
також в результаті застосування індивідуальної і групової психоко

рекції, тренінгів особистісного зростання. Їх дієвість надто висока,
якшо зовнішня конфліктність особистості зу:'\ювлена сильними та
неусвідомленими внутрішніми конфліктами.
Розвиток рефлексії та рефлексивності поведінки в конфліктних

ситуаціях, як це показали наші дослідження, формує уміння саме шля

хом усвідомлення попереджати деякі конфліктні реакції та вчинки.

1

Профілактика конфліктів, що орієнтована на роботу в групах із
чинниками ризику і з високим потенціалом конфліктогеності, вико

ристовує різні методи групової психологічної роботи з метою нау
чіння груп умінням і навичкам усвідомлення себе в теперішньому
часі, самовиразу і розуміння іншого. Це дозволяє розвивати відпові
дальність за свої проблеми, уміння емпатійного слухання та довіри,
акцентує мову почуттів і розуміння почуттів іншого, сприяє позбав
ленню від конфліктності і конфліктних типів поведінки, усвідомлен.

ню неадеквапюсп думок

.

1

.

поведшки.

Суттєвим у подоланні конфліктності особистості є створення
сприятливого психологічного клімату в групі або колективі, який є
чинником, що суттєво та інтенсивно знижує рівень конфліктності
людей. Особливий емоційний фон :rіяльності, настрої, що переважає

у колективі, емоційний фон стосунків сильно впливають на органі
зованість, ефективність праці.

1

Ііов'якель Н. І. Профссіогснсз саморс1-уляції мислення практичного психо
лога.

-

К.: НПУ,

200.
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Особливості психологічного клімату, як це неодноразово від."vІіча:ю
ся дослідниками, надзвичайно ефективно внливають і на акцентуйова
них особистостей, більшість з яких мають високу конфліктність тощо.

Найчастіше саме дружелюбність, товариська взаємодопо!\юга, перева
жання позитивних емоцій, простота стосунків виступають основою для

формування позитивного ставлення до існуючих проблем і протирічь.

7 .5.

Особистість керівника та конструктивність

управлінських рішень у попередженні конфліктів
Попередити небажаний конфлікт

-

це, у першу чергу, «вибити

почву» з під ситуації, коли виникнення і розвиток конфліктного
протиріччя стас реальним. Треба насамперед протидіяти не стільки
самому конфлікту, котрий вже має місце, скільки тим умовам і при
чинам. котрі можуть створити потенційні умови для виникнення

конфлікту. Якщо конфлікт

-

вже реальність, то па перший план ви

ходять дії та зусилля, котрі не дадуть йому роз110всюдитися.
Саме тому надзвичайно велику увагу у практичній роботі керів
ників має вияв факторів, кстрі протидіють виникненню і розвитку
конфліктів. У першу чергу в цьому контексті визначається розумна
кадрова політика. Так, вірний вибір і розподіл кадрів з урахуванням

не тільки професійних, але й психологічних якостей суттєво змен
шують вірогідність виникнення конфліктів. При прийомі на роботу

психологічне тестування просто необхі;що. Тоді керівник буде точ
но знати, як будувати взаємостосунки при спілкуванні з персонало\1.

Не буде виникати невірних, надуманих обра-зів, психологічної несу
місності, образ тощо.
До ;нетодів попереt>~се1111я і профілактики коифліктів, умов

но названих «зовнішнімю>, належать:

•

мистецтво керівництва людьми, припускаюче у ГО!\Іу числі і
уміння прогнозувати і попереджати конф,1ікт11і ситуації, вирішу

вати постійно виникаючі суперечності;
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•

неоднакове відношення до конфліктів різної природи, напри
клад, до деструктивних, яких повинно бути якомога менше

-

одне, а до конструктивних конфліктів, без яких неможливо іно

ді вирішити складні і не завжди однозначні питання, принци
пово інше;

•

поліпшення у:\юв праці, вдосконалення оплати праці, поліпшен

•
•

дотримання службової і загальнолюдської стики;

ня організації виробниuтва і побутових умов людей;
діагностика та врахування (по можливості) очікувань та ціннос
тей людей.

Важливим чинником 11011ереджсння конфліктів є також автори
тет керівника, котрий повинен бути 3авжди компетентним, організо
вани:-.1, принциповим, честним, справедливи\1, вимогJ1ивим, чутливим,

жити загальною справою, а не особистими прагненнями за будь що
зберегти свій престиж, свій статус і вJ1аду. Такі якості створюють і
підтрю.1ують авторитет кер1вника на високо\1у рівні, що попереджає
бажання протистояти йому. Авторитет керівника

--

запорука стабіль

ності стосунків у колективі і чинник попередження конфліктів.
Важливе значення має те, наскільки добре кеr•івником вирішене
завдання органі3ованості колектива, забез11ечений порядок і дисцип
_1іна, 3;~агоджсна і дружна робота. В тих колективах, де керівнику
вдалося цього досягти, конфлікти, як правипо, не дуже часто вини

кають і швидко завершуються або розв' язу ються на діловій і конс
труктивній основі. ВзагаJ1і слухи, плітки, конфлікти

-

властиві тим

органі:заuіям, де співробітники не завантажені, де у них багато віль
ного часу. Тому, як тільки починаюп, 3'являтися подібні негативні
явища, для кср1вника це стає тривожнич знаком, сигналом, що люди

працююп, не так, як треба.

Стабілізуючим чинником, що перешкоджає виникненню конф

;1іктів, служать позитивні традиції, які склалися в колективі. Їх ба
жано будь за що 3аохочувати, але при ньому пам'ятати, що можливо
виникнення відомого 11сихологі•шого феномена, коли традиції ста
юп, самоціллю і виступають як консервативний чинник.
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Треба

відзначити,

що

найчастіше

uікавість

до

проблеми

управління й попередження конфліктів виникаж у виробничій сфе
рі, в управлінській діяльності взагаJІі. Можна навіть сказати, що
керівник постійно конфліктує. З одного боку, він включений у дис
функціональні конфлікти, в якійсь мірі нав'язані системою управ
ління і адміністрації, тобто привнесені ззовні. З іншого боку

-

ке

рівник приймає участь у конфліктах, які можуть бути наслідком
помилок, що зроблені в управлінні, в організаuії чинник невизна

ченості діє в надто значній МІрІ, ніж в інших підсисте!\-tаХ суспі11ь
ного життя.

Управління конфліктом стає нерідко конфліктним управлінням,
що має в основі ініціювання одного конфлікту в uілях вирішення ін
шого. Іншими словами, декілька маленьких конфліктів можуть в

значній мірі нейтралізувати великий конфлікт. Найчастіше маленькі
конфлікти знімають напругу в деякій частині колективу, і не донус

кають ескалаuію великого конфлікту.
У коиструктивио.иу в11ріще11иі ко11флікт11их ситуацій керів1щком суттєву роль грають 11аступ11і чт1щ1ки:

•

адекватність відображення конфлікту (помилки людей містять
ся найчастіше в тому, що вони нерідко невірно і неадекватно
сприймають власні наміри, позиції та дії;

•

відкритість та ефективність спілкування конфліктуючих сторін.
Так, для того щоб мало місце конструктивне розв'язання конф
ліктних ситуацій, доuільно використовувати: висловлювання,
що передають зміст і прагнення отримати зворотний зв'язок
про

ue

розуміння; відкрип 1 особистісні висловлювання з при

воду ваших почуттів і намірів; інформація, що містить зворот
ний зв' язок про с11рийняття висловлювань опонента; відмова

від того, що ви не сприймаєте опонента як особистість, не див
лячись на його критику і протидію;

•
•

створення клімату взаємної довіри і співробітництва;
визначення сутності конфлікту, який може виникнути чи вже
виникає.
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Найбільш

ефективною формою попередження

конфлікту є

усуиеиия його причии. В психологічному, індивідуальному плані

усунення причин конфлікту тісно пов'язано з впливом на мотива
цію учасників і зумовлює пропонування нормативів, які б забло
кували первинні агресивні наміри конфліктуючого учасника. В

зв' язку з цим керівник може попереди'ти багато конфліктних си
туацій

за

посередництвом

сугестивного

впливу

і

переконання

найбільш агресивної сторони в непродуктивності розв'язування
конфлікту.
Для того, щоб не допускати конфлікт, корисно покращувати

або ж закріплювати позитивні стосунки можливих його учасників.
Доцільним є створення постійних або тимчасових форм взаємозв'яз
ків, в яких відбувається взаємодія сторін

-

таких форм, котрі не

приводять до конфлікту, а припустимі для обох сторін і допомага
ють вирішенню проб,1смних питань.

Питання до самоконтролю:

1.

Що таке профілактика конфліктів, який психологічний зміст вмі
щується в це слово?

2.

Визначте напрями прогнозування конфліктів.

З.

Сформулюйте основний контекст розгляду психодіагностики як

засобу попередження конфлікту.

4.

Сформулюйте, що таке первинна профілактика конфліктів в ко
лективі?

5.

Сформулюйте, що таке вторинна профілактика конфліктів в ко
лективі?

б.

Визначте основні задачі профілактичної роботи з запобігання
конфліктів.

7.
8.

Сформулюйте, що таке бесконфліктне спілкування?
Визначте, що таке конфліктогени, їх види та зміст, роль у розв'я
зуванні конфліктів?
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Практичні заняття:

1.

Обговорення засобів бесконфліктного спілкування, що попе
реджують виникнення конфліктів.

2.

Обговорення ефективності та конструктивності управлі1;ських
рішень у попередженні конфліктів.

Теми семінарських занять:

1.

Власні конфліктогени спілкування та їх подолання.

2.

Чи можливе безконфліктне спілкування (семінар-дискусія)?
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УПРАВЛІННЯ

КОНФЛІКТАМИ
Тільки та перемога справжня,
коли ніхто не вважає себе переможцем.
Будда
Перемагати

-

нерозумне заняття,

важливо не перемагати, а впевнювати

-

тільки це варто уваги і слави.
В. Гюго

Важливе місце серед управляючих впливів займає завершення та ви
рішення конфліктів. Досвід вивчення різних конфліктів вказує на те, що не
усі конфлікти можна попередити, тому одним з найважливіших в психоло
гії конфліктів є навчання засобам, конструктивним виходам та психотехно
логіям їх вирішення та «Вичерпування» їх проблеми. Одним з найефективні
ших чинників, що впливають на результат завершення конфліктів, є участь
третьої сторони в його регулюванні
вори

-

-

посередництво або медіація. Перего

одна й найбільш ефективних, найдревніших та універсальних тех

нологій вирішення конфліктів, що потребує майстерності і професіоналізму.

Психологічний контекст управління
конфліктами

8.1.

Маючи у свос\fу розпорядженні дані про особистісні властивос
ті, джерела, умови, що породжують конфлікт, природно задуматися
над тим, як до них відноситися.
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Зустрічається різне ставлення до конфліктів. Зокрема, є крайні

позиції.
Перша

її прихильники недооцінюють можливості нега

-

тивних наслідків гострих конфліктних ситуацій, їх впливи на
взаємостосунки, загальну атмосферу в колективі, спільну діяль
ність людей. Прихильники іншої позиції проявляють зайву бо

язнь конфліктів, прагнуть за всяку ціну пом'якшити суперечнос
ті, задовольнити будь-яку вимогу щоб уникнути загострення су
перечностей.

Обидві ці крайні позиції дають не найкращий результат. Найдо

цільніша стратегія по відношенню до конфліктів полягає не в праг
ненні уникнути їх за всяку ціну або не звертати на них уваги, а в
умінні зробити ·1·х не тільки продуктивними, а ще й і обернути їх по
можливості на користь колективу, справі, ти\1 паче, що розбіжності

часто і нерідко вельми конструктивні.
ІЦо означає управліиия коифлікто;11'? Воно не рівнозначне рі
шенню нроблеми, що породила конфлікт.
По-перше, може існувати суперечність між оперативними

стратегічними

інтересами системи.

і

Наприклад, може виявитися,

що в даний момент важливіше зберегти хороші взаємостосунки,
ніж досягати рішення проблеми. Саме це :-.шв на увазі Д. Дена, ко
ли писав, що вирішення конфлікту не обов'яжово вимагає розв'я~

зання проолсми.

І

По-друге, вирішити конфлікт можна 110-різному. Наприк,1ад, за
гибель одного з опонентів може означати вирішення проблеми. Вре

шті-решт,

більшість

проблем

можуть

мати

декілька

можливих

рішень різної якості. Іншими словами, пробнема повинна бути вирі
шена

ефективно.

Тобто,

необхідно

мати

показники

для

оцінки

результатів пристосовувань і витрат конфліктної реакції. Такими по
казниками є:

1 Дзна Д. Преодоление разногласий. Как у;1учш11п, опюшс11ия 11а работе и
дома.
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•

Якість иеспецифіч11оїреакції

Це означає, що в результаті неспецифічної реакцн повинна
сформуватися

така

структура

групи,

яка

дозволить

розв'язати

проблему найкращим чином. Відбувається розподіл прав і обов'я
зків, реалізація яких необхідна для вирішення проблеми. При цьо
му взаємостосунки (зв'язки), що складаються, повинні забезпечи
ти проходження і обробку інформації. Іншими словами, люди, за

діяні в рішенні проблеми, повинні бути здатні спілкуватися і вза
ємодіяти з даного питання, причому робити це конструктивно. Ці
їх здібності впливають на спосіб протікання конфлікту (проти
борство, співпраця і т. д.) і кінець кінцем ви·шачають якість реак
ції пристосовування.

•

Час пристосовувштя в тер111і11ах своєчасності 11еспецифіч11ої реаю4ії
Навіть при вкрай неадекв;:пній пове;~інці опонентів ситуація бу

де врешті-решт вирішена. Проте, при цьому реакція може бути ви
роблена надто пізно, коли ситуація вже зміниться і реакція, що запі
знилася, буде вже неадекватна цій ситуації, що змінилася.

•

Вштв 11а в11ко11штя специфічиих фуикцій системою в цілому
і коJІСІІІіМ ії компоиеито.м окремо

Здійснюється це в термінах результатів діяльності, рівня задо

волення основних потреб системи в цілому і кожного її компоненту,
збереження інформаційних і речовинно-енергетичних каналів обмі

ну. Іпши:\Іи с.1овами, перебудова структури системи у відповідь на
специфічний стимул може привести її в такий стан, що вона не змо
же виконувати свої функції.

Таким чипо;-.1, ефективність вирішення конфлікту залежить від
якості неспецифічної реакції, збереження якості специфічних реак
цій (і те, і інше залежить від способу протікання конфлікту) і часу
вироблення адекватної реакції на даний неспецифічний сти;-.1ул. Ви

ходячи з цього, можна визначити шляхи оптимізації вирішення кон
фліктів.
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Реакція системи на неспецифічний стимул зовнішнього середо
вища (завдання, ресурси, компоненти) залежить від її структури і
характеристик її компонентів, а стосовно групи

-

від соціально-

психологічних характеристик групи, і психологічних характеристик
кожного з її членів.
Отже, неспецифічний стимул вимагає зміни наступних елсмен
пв групи:

•

Особистісні характеристики членів групи

-

установки, навики,

звички, стиль спілкування і поведінки в цілому, професійна
компетентність, комфортність та ін.

•
•
•

Якість комунікативних процесів в групі (спілкування і взаємодії).

Взаємостосунки в групі.
Групова культура

--

домінуючі думки і настрої, групов1 уста

новки і традиції.

Від широти і гпибини змін, що відбуваються, і в ціло:-,1у, всіх пере
рахованих елементів залежить інтенсивність і вирішеність конфлікту.
Таким чином, для унравління конфліктом необхідно контролю

вати багато змінних. Саме тому існує така різно\1анітність літерату

ри про вирішення міжособистісних конфліктів (по суті про конфлік
тне спілкування) і майже нічого про управління конфліктною взає
модією в групі. Який же вихід з цієї ситуації?

Вихід перш за все в зменшенні кількості змінних методом струк
туризації

і

групування

з:-.1інних.

Таку

можливість

лає

поняття

«роль». Роль містить всі психологічні феномени, такі, як індивіду-

.

альш, так

.

.

1 групов1.

В цілому, управлітт коифліктшvm є цілеспрямований вплив на
процес конфлікту, що забезпечує вирішення соціально значущих за
вдань. Управління конфліктом

-

це переклад в раціональне русло ді

яльності людей, усвідомлений вплив на конфліктну поведінку соціаль
них суб'єктів з метою досягнення бажаних результатів і обмеження
протиборства рамками конструктивного впливу на суспільний процес.
Управління конфліктами стає можливим за наявності деяких
иеобхідпих умов. До таких важливих умов належать:
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об'єктивне розуміння конфлікту як реальності;
визнання можливості активної дії на конфлікт і перетворення
його в чинник саморегуляції і самокоректувавня системи;

•

наявність матеріальних, духовних і соці'альних ресурсів, а та
кож правової основи управління, здатності суб'єктів до узгод

ження своїх по·шцій і інтересів, поглядів і орієнтацій.

1

Управлі1111я коифлікталт містить:

•
•
•

діагностику і прогнозування конфліктів;

попередження і профілактику конфліктів;
регулювання і оперативне вирішення конфліктів.
Розглянемо всі означені компоненти управління конфліктами, а саме:

1. Діагиостика

і прог11озува1111я коифліктів.

Безліч зовнішніх стимулів, що вимагають неспецифічної реакції

можна пере;~бачити. Одні з них пов'язані з циклічністю життєдія:~ь
ності системи, інші

-

3 її природним розвитком, треті

-

з рефор

мою психологічної організації групи (скорочення штатів, зміна вирі
шуваних задач).

Конфліктна реакція на кожний з цих стимулів пов'язана з пере

будовою відповідних рольових структур, тому можна прогнозувати,
які ролі братимуть участь в конфліктах, що виникають у відповідь

ш1 певний стимул, оскільки ми маємо конфліктну характеристику
кожної ролі, можна передбачати і особливості протікання конфлік
тів з їх участю.

2.

Попередз1Се1111я і профілактика ко11фліктів.

Проблема

профілактики

конфліктів

в

організаціях

поспино

привертає увагу дослідників і практиків управління. Проте рішенню
її часто заважає недостатнє розуміння цілей діяльності з попере
дження і профілактики конфліктів, і, породжувана цією неоднознач

ністю, суперечність пози11ії. Багато хто бачить мету профілактики в
недопущенні конфліктів як таких, хоча, як наголошувалося вище,

конфлікти бувають конструктивними, корисними і навіть необхідними.

1

Зсркін Д. ll. Основи конфліктшю11ї. -

Ростов-на-Дону: Фенікс, 1998. -

С. 356.
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Цілями профілактики конфліктів швидше повинні бути підвищення

ефективності організації в цілому, поліпшення психологічного клі
мату (взаємостосунків) шляхом більш «Не комунального» і неруйну
ючого протікання конфліктів. Тоді робота з профілактики конфлік
тів органічно вписуватиметься в будь-яку управлінську діяльність
як один з її постійних компонентів.

Профілактика і попередження конфліктів, в цьому випадку, по
лягають в тому, щоб:

•

наперед дозволити

спрогнозовану

конфліктогенну

ситуацію

(превентивне вирішення конфліктів);

•

підготувати людей і колектив в цілому до адекватної (правиль
ної, цивілізованої, культурної) поведінки в ситуації конфлікту.
Превентивне вирішення конфліктів, які можуть вюшкати

-

це гло

бальна задача стратегічного управління, що вимагає соніааьних, економіч
них, технічних і інших заходів. Ця задача має і психологічну складову.
Оскільки рішення проблеми вимагає підготовки і проведення
попереджуючої і адекватної реакції пристосовування на спрогнозо

ване обурення зовнішнього середовища, необхідно знати
винна змінитися структура організації, а зокрема

-

-

як по

перерозподілені

ролі (має рацію, обов'язки, влада, відповідальність), і хто при цьому
чинитиме опір змінам. Після цього можна поступово здійснювати
зміну структури групи, її функціонування і цілеспрямовано прово
дити підготовку людей до роботи в нових умовах.

Основна проблема управління соціально-психологічними явищами

в колективі полягає в тому, що навряд чи хто-небудь в змозі відстежува
ти все різноманіття подій, процесів, зв'язків в групі в кожний момент ча
су і постійно впливати на них. В сучасному соціа,'Іьно!\1у житті

-

склад

ному і динамічному, фронтальне управління неефективне. Успіху можна
добитися тільки, управляючи процесом самоорганізації групи.

З. Регулюваиня і оперативие вирішеиия 1.;011фліктів.

Можливості прогнозування і профілактики конфліктів обмежені,
тому _,авжди залишається вірогідність виникнення неконтрольованих
конфліктів. В цьому випадку залишається останній засіб профілак-
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тичної роботи

-

оперативне вирішення конфліктів. Хоча цей спосіб

вважається достатньо ефективним, він може застосовуватися не у всіх

випадках і вимагає значних витрат часу, спеціальної нідготовки опо

нентів, а часто і наявність підготовленого посередника (медіатора).
Знання неформальних ролей учасників конфліктів підвищує
ефективність діяльності з оперативного їх вирішення. Воно дозволяє
з високим ступенем вірогі;(ності оцінювати приховані інтереси опо
нентів, що с однією з основних умов співпраці.

8.2.

Стиль поведінки учасників як умова

і засіб вирішення конфлікту
Однією з найпопулярніших і широко використовуваних в різ

них сферах життєдіяльності людини є концепція Томаса-Кілмена,

1

в якій виділяються н'ять основних стратегій (іноді званих «Конфлік

тними звичками») або стретугій поведінки в конфліктах (рис.
Стиль

Міра,
в якій Ви

Стиль

конкуренції

8. l ).

Активна дія

співробітництва

прагнемо
задовольнити

Стиль

власні інтереси

Пасивная дія

компромісу

Стиль
Індивідуальні дії

Рисунок

ухилення

Стиль
пристосування

Сумісні дії

8.1

Основні стратегії поведінки в конфліктах (сітка Томаса-Кілмена)
1

Thoшas К. W., Kilшann R. Н. Thomas-Kilmann conflict mode instrнment. N.-Y. - ХІСОМ - 1990; Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практичсская пси
хология ко11фликта: Учеб пособие. 1-с изд. - К.: МАУП, 2000; 2-е изд. К.: МАУП, 2002. - 256 с.
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Виділяються наступні типові стратегії і відповідні їм стилі по
ведінки у конфліктах:
І. Коикуренція, су11ер111щтво або протидія учас1111ків, що ха

рактеризується відкритою боротьбою за власні інтереси. Для означе
ного стилю завжди в;1астива наявність того, що є той, хто виграв і
той, хто програв.

Людина, яка застосовує даний стиль повелінки у конфліктах

-

ве.1ьми активна і вважає ·~а краще йти до вирішення конфлікту своїм
власним шпяхом. Такий учасник конфлікту не зацікавлений у спів
праці з іншими, щатний значною мірою на вольові рішення.
Власні інтереси у прихильників цієї тактики задовольняються в
збиток інтересам інших, вимушуючи інших людей ухва;тювати саме
Ваше рішення.
Для досягнення мсти людина, що користується цією стратегією,
використовує свої вольові якості, і, якщо її воля достатньо ;юбре є
розвинута, то ій це вдасться.
Суперництво може бути ефективни:-.1, якщо використовуючий
його во:ю,'"\іє певною владою. За ситуації, коли лю/~и1ш не володіє

достатньою владою і відповідним статусом д:1я його упровадження,

стиль супернинтва, що використовується в конфліктах, обертається
в явну «конфліктну звичку», викликає відчуження і небажання про

довжувати спілкування і навіть ділові взаємостосунки. При конку
рентному стилі союзники завойовуються тільки то;::~_і, коли стиль
поведінки, шо ними використовується. приносить бажаний позитив
ний результат

2.

-

перемогу;

У1111к11е111т, ухиле1111я або відхід, полнає в прагненні вийти '3

конфліктної ситуації, не вирішуючи її, не поступаючись своїм, а.1е і

не напопягаючн на своему. Ця стратегія і відповідний їй стиль пове
лінки в конфліктах реалізується тоді, коли людина не відстоює свої
права, не співробітничає ні з ки:-.1 д;1я вироблення рішення проблеми
або ж просто ухиляється від вирішення конфлікту.

Уникаючи або йдучи з конфлікту (фізично або емоційно), мож

ливо. лю;щна побоюється конфронтанїі. Йдучи віл реального вир1-
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шення конфлікту вона віднімає у себе можливість взяти участь в 110-

дальшому розвитку ситуації. Уникнення або ві;~хіл від конф.1ікту
може привести до ескалації проблеми.

При цьому виділяються наступні найтиповіші форми відходу:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мовчання;

демонстративне позбаляння або вихід;

скривджений вілхід;
прихований гнів;
лепрес1я;
1пюрування кривдника;

їдкі зауваження з «ЇХ» приводу за «ЇХ» спиною;
перехід на «чисто ділові стосунки»;
індиферентне ставлення;
повна від;\1ова від дружніх або ділових стосунюв ІЗ винною стороною.

Часто стиль уникнення відзначається «втечею» віл проблем і
від відповідальності, а не ефективним в11холом з конф:1ікту;
З. Пристосуваиня

-

стиль, що відзначається згладжуванням

суперечностей в основному за рахунок втрати власних інтересів, її

поступаються. Людина не намагається вілстоювати власні інтереси і
погоджується робити те, що хоче робити інший учасник;

4. Ко.мпроміс -

стиль врегулювання ро3біжностей, конфронта

цій через взаємні поступки. Компроміс припускає, що одна сторона

може «роздутю> свою позицію, щоб потім показатися великодуш
ною, або ж здати свої позиції набагато раніше за іншу. В таких ви
падках жодна сторона не дотримуватиметься рішення, яке не задо

вольняє її потреб. Крім того, якщо компроміс був досягнутий без
ретельного аналізу інших можливих варіантів рішення, він може бу
ти далеко не самим оптимальним виходом з конфлікту;

5.

Співпраця. Найпродуктивніший стиль поведінки в конфліктах,

що приводить частіше за все до вирішення і продуктивного виходу з
конфлікту з взаємним задоволенням інтересів учасників. Проте, стиль
співпраці складений для реалізації, вимагає багато часу для його реалі
зації і спеціальної пілготовки людей, що використовують його.
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Підставою для виділення розглянутих стилів поведінки є дина

міка співвідношення між ступенем наполегливості в задоволенні
своїх інтересів і ступенем готовності піти назустріч іншому учасни
ку в задоволенні його інтересів.

Жодний з виділених стилів не можна назвати однозначно «Хо
рошим» або «пога~шм». Кожен з них може бути оптимальним і за
безпечити якнайкращий ефект в залежності від конкретних умов ви
никнення і розвитку конфлікту. В той же час са:-.1е спів11раця най

більшою мірою відповідає сучасни:-.1 уявленням про конструктивну
довгострокову взає:-.юд1ю м1ж людьми.

При стилі співробітництва задоволення інтересів усіх учасників
конфлікту або конфліктної ситуації приводить до зникнення предме
ту конфлікту, і, відповідно, ризик виникнення всіх нас.1ідків зво
диться до мінімуму. При цьо:-.1у спів11раця відноситься до стратегії і
стилю поведінки, ви:-.1агаючих, як ми вже відзначали, відповідної
11ідготовки, сформованих умінь і навчок в його використанні.
Крім відзначених вище фахівці виділяють також стиль пр11ду
utеш1я, який зумовлює тенденцію придавити конфлікт з метою під

тримки стосунків за всяку ціну. В одних ситуаціях, коли конфронта
ція з приводу незначних розбіжностей вносить надмірний стрес у
взаємостосунки і може зруйнувати ділові відносини, мир в сім'ї і ін.,
коли опонент ще не готовий вислухати і зрозуміти Вас

-

стратегія

придушення конфлікту є розумною стратегією і. відповідно, стилем
поведінки в конфліктах. Конфлікти іноді самі вирішуються, «Пере

горають» тільки за рахунок того, що дружні або ділові відносини
продовжують підтримуватися.
Придушення серйозних і значущих конфліктів, що вимагають
обговорення і вирішення, означає, що не зачіпаються головні спірні
питання. Якщо ж ми вдаємо, ніби ніщо не відбулося і все гаразд, ми
риІ\юся з тим, що відбувається, щоб не порушувати спокій, лаємо се

бе за нестриманість і дратівливість, пригнічуємо всі наші негативні
емоції, мовчимо, але виношуємо плани помсти

-

ми застосовуємо

різні форми придушення, авторитарності і, як наслідок, маніпулю
вання для досягнення потрібного резу;1ьтату.
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Вибір власного, продуктивного для кожної людини стилю пове
дінки в конфліктах, а також застосування відповідно до обраного сти
лю поведінки, набору тактик дії, залежить від:

•

особистісних властивостей конфліктуючої сторони і властивій
їй стилю поведінки;

•
•
•

стилю поведінки учасників, залучених в конфлікт;
від природи самого конфлікту, його вигляду;

від значущості конфлікту для нас.
Найважливіший чинник вибору ефективної стратегн

поведінки в конфліктах

1

стилю

чинник орієитоваиості учасииків коиф

-

лікту иа свої і чузІСі іитереси. Від того, чи зацікавлені учасники

конфлікту лише у власній вигоді, або вони ураховують і інтереси ін
шої сторони, залежить і тип стратегії, перевагу якій віддається.
Близьким описаному вище, що стало достатньо по11улярним і
широко вживаним, є виділення наступних трьох стратегій 1 власти

вих їм стилів поведінки в конфлікті:

•
•
•
•
•

проблемно-вирішальної стратегії;
стратегії, що змагається;
загальної або конкурентної;

поступливої стратегії;

стратегії бездіяльності.
У виборі стратегії поведінки важливий також чинник оцінки

учасниками конфлікту успішності застосування стратегії д;1я досяг
нення власних цілей та її «ціни». Оцінка здійсненності стратегії до
зволяє провести адекватний її вибір.
Так, вибір иа користь

пробле.лто-вирі111аль11ої стратегії і

стилю досягається, коли:

•
•
•
•

існує упевненість в здатності знаходити взаємоприйнятні рішення;
є попередні успіхи з досягнення згоди в даному конфлікті;
присутній посередник;

оцінка готовності іншої сторони до проблемно-вирішальної по
ведінки позитивна;

•

є довіра до опонента

-

упевненість в то:УІу, що опонент турбу

ється про інтереси іншої сторони.

277

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якепь
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

Вибір иа користь змагальиої стратегії або стилю супертщ
тва, досягається, коли:

•

одна із сторін високо зацікавлена у власних результатах, але ворожа у відношенні до іншої людини;

•
•
•
•

запити високі і не знижуються;
готовність іншої сторони до поступок оцінюється як висока;
відсутнє задовольняюче обидві сторони рішення;
ціна використовування змагальної стратегії, що змагається, вва
жається прийнятною.

Вибір иа користь стратегії бездіяльиості досягається, коли є
достатня кількість часу у розпорядженні учасників конфлікту.
В тих же ситуаціях, коли позитив від продовження конфлікту

стає нижче раніше встановленого рівня, відбувається вихід із ситуа
ції коифлікту.

Один з найбільш гострих питань в психології конфлікту

-

це

nнтання про ефективність стратегій і стилю поведінки в конфлікті.
На перший погляд, нроблемно-вирішальна стратегія і блюька
їй, що снівробітничає стратегії, здаються найефективнішими, прnте
насправді

ситуація

складніша,

оскільки

успішність

застосування

будь-якої стратегії залежить від значної кількості чинників, і не всі
вони сприяють кооперативній і партнерській поведінці.
Важливим виявляється те, яку стратегію використовує опонент. У
тому випадку, коли обидві сторони застосовують стратегію, що змага
ється, переговори заходять в тупик. Якщо одна сторона використовує

стратегію, що змагається, а інша

що співробітницьку, то це досить

-

часто приводить до взаємоприйнятної угоди, проте бі;1ьш ніж у

50 %

випадків учасник стратегії, що змагається, досягає пере:-.юги.
Ефекп111в11ість стратегії змагття підвищус:

•
•

.

наявшсть єдиного

.

1 кращого

.

р1шення;

безучасність учасника конфлікту і його здатність обгрунтувати
використовування змагальної стратегії;

•

доцільність остаточного результату для організації, ніж окремій
особистості або невеликій групі.

278

Розділ

8

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

Ефективиості кооперат11в11ої стратегії сприяс:

•

взаємозалежність учасників конфлікту та їх схильність до спіль

ної роботи надалі;

•
•

схильність учасниюв 1гнорувати відмінності у владі;
доступність формальних пронедур для здійснення проблемно
вирішальної поведінки;

•

концентрація уваги на рішенні загальної проблеми, а не на за
хисті власної думки;

•

оцінка конфлікту як незначного, існування можливості перехо
ду до проб.1смно-вирішальної 11оведінки;

•

сприйнятливість і неупередженість учасників конфлікту.
Стратегія поступок ефективиа у тих випадках, коли хороші

відносини з опо11е11то!\1 важливіше, ніж резу;1ьтат даного конфлікту.
Таким чином, для кожної стратегії існує клас ситуацій, в яких стра

тегія є найефективнішою.
Залежність ефективності стратегії від вимог ситуації виму
шує людей пристосовувати свою поведінку до цих вимог. !снують

рі·щі точки зору :з приводу того, наскільки суттєво людина може

:-.1іняти свою поведінку в конфлікті (або в іншому формулюванні),
чи представляють стилі конфліктної поведінки стабільну характе

ристику особистості.
Існує лумка, що обрана стратегія

-

це відносно-стабільний ас

пект особи, тобто існують особи, що демонструють в конфлікті тіль

ки кооперативну стратегію. Між стилем конфлікту і такими особис
тісними характеристиками як ригідність, догматизм, неповага до
.1юдей, максималізм і схильність до маніпулювання людьми існує

дуже низька кореляція. Ці уявлення частково, можливо, і вірні, але
не відносно усіх людей, а швидше

-

у відношенні так званих акцен

тованих осіб, чия поведінка відносна мало коректується чинниками
соціальної ситуації.

У відношенні ж основно1·0 контингенту успішно пристосовува
них людей більш адекватно розглядати стратегії лише як специфічні

типи поведінки. Тобто стратегія співві;щоситься з категоріями поведінки,
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а не з типом особистості. Такс уявлення дозволяє враховувати лег
кість зміни поведінки залежно від ситуації, створює основу для
тренування навичок адекватної поведінки в конфлікті і, в цілому,

дає підставу більш оптимістично оцінювати перспективи регулю
вання і вирішення конфліктів.

8.3.

Технології конструктивного спілкування

та раціональної поведінки у конфліктах
Конструктивне вирішення (розв'язання) конфлікту можливо ли

ше в процесі ефективного спілкування конфліктуючих сторін. Лю
ди, коли знаходяться в негативних емоційних станах, в напрузі, в

підвищено збудливому настрої, не можуть контролювати свій стан,
11ереживання принижень, образ та ін., це дає змогу людям не тільки
зрозуміти, але й навіть почути один іншого. Все це є наслідком не

конструктивного спілкування, нераціональної і нерозумної поведін
ки людей.
Під технологіями конструктивного спілкування розуміють такі

методи, прийоми і 3асоби спілкування, які в повній мірі забезпечу
ють взаємне розуміння та емпатію партнерів з спілкування та мож

ливих учасників конфліктів

1
•

Особливе місце в змісті технологій ефективного спілкування в
конфліктах займають цільові установки учасників конфлікту. Це по
в'язано з суттєвим протиріччям у самому процесі такого спілкуван
ня. З одного боку. учасники відчувають особливу потребу в тому,
щоб зрозуміти один одного. З іншого боку, такому взаєморозумінню
1

Лннупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтолоrия: Учсбник для вузов. -- М.:
Юнити,

1999. -

551

с.; Богданов Е. Н .. Зазь1кин В. Г. Психология личности

в конфликте: Учебное пособие,

220 с.; Василь
2002. - 174 с.;
Емельяпов С. М. Практикум по конфликтологии. - СПб: ІІитср, 368 с.; Ха
сан Б. И. Конструктивная нсихшюгия конфликта. -СПб: Питср. 2003. -- 250 с.
2

изд.

-

Спб: Питер,

ев В. Н. Трснинr прсодоления конфликтов.
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заважає відсутність довіри між людьми, їх замкненість та прихованість
від інших, що зумовлюються самозахистом та побоюванням образ.

Тому для забезпечення конструктивного спілкування в конфлікті на
самперед бажано створювати атмосферу взаємної довіри, сформува

ти у себе установку на співробітництво. Бажається, що конкуренuія,
викликає ко11куре1щію, замкненість та недоброзичливість

-

те ж са

ме, а довіра та прагнення зрозуміти іншого найчастіше знаходять та
ку ж саму позиuію у відповідь.
Основний зміст технологій конструктивного спілкування в
конфліктній взаrмодії найчастіше, у першу чергу, зводиться до
додержання

правил

і

норм

спілкування.

Означені

правила

і

норми у ·значній кількості надані у спеціальній літературі, в то
му ЧИСЛІ:

•

бажано концентрувати увагу на протилежній стороні, на з:-.1істі
її повідомлення;

•

необхідно уточнювати, чи правильно Ви зрозуІ\1іли як загаль
ний зміст інформаuії, так і її окремі ск;1адові й деталі;

•

бажано надавати іншій стороні у нерефразованій формі зміст

•

у проuесі нрийому інфор:-.шції бажано не перебивати того, хто

прийнятої інформації;
говорить, не давати поради, не нав'язувати їх, не критикувати,
не оuінювати, не відволікатися тощо. Це бажано робити тільки

піс,1я отримання інформації та її уточнення;

•

бажано добиватися, щоб Вас почули та зрозуміли. Зберігайте
послідовність надання та отримання інформаuії. І Іе впевнив
шись у точності прийняття інфор:-.1аuії іншою стороною, бажано
не переходити до нової інформації;

•

підтримуйте атмосферу довіри, взаошої поваги, проявляйте ем

патію до іншої сторони;

•

використовуйте невербальні засоби комункаuії: контакт очей;
кивання головою на підвердження, розуміння і надання зворот

ного зв'язку; застосування діа:югічних прийомів зворотного
зв' язку (табл.

R.1 ).
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Таблиця

8.1

Психологічний зміст невербальних прийомів (жестів і постав)

Жести, постави

№

Стан учасників

n\n
]

Розкриті руки долонями доверху

1

Щирість, відкритість

2

Розстебнутий піджак

І Відкритість, дружнє ставлення

3

Руки приховані (за спину, в нишені)

І Почуття власноі" провини або

І

;напружене слрийняття ситуації

4

Рухи перехрещені на грудях

!Захист, оборона

5

Кулаки стиснуті

!захист, оборона

6

Кисті рук розслаблені

іспоній

Jlюдю1а сидить на краю стільця, схи-

і Зацікавленість

7

/лившись уперед, голова з,1егка гюхи1 лена

1спирвється

на руку

8

Голова злегка схилена на бік

9

Людина спирається підборіддям на до-

-

!'

Уважне слухання
Критична оцінка

лоню, вказівний палець вздовж щоки,

решта пальців нижче рота

10

Чесання підборіддя

Продумування рішення

] ]

Долоня охоплює підборімя

Продумування рішення

12

Людина знімає онуляри. протирає

ІПрагне_ння виграти час. підготов-

скельця

,ка до р1шучого опору

13

Людина ходить по кімгJатj

І Продумування складгюго рішення

14

Пощипування носа

15
16

Напружений опір

Людина прикриває рот рукою під час

!Обман. обдурювання

\власного ВИСЛОВЛЮВСJННЯ

І

Людина прикриває рот рукою під час

!Сумнів, недовіра до того. хто го-

слухання

\ворить

...""""...

_

~
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Закінчення таблиці

Стан учасників

Жести, постави

№

n\n
17,Людина лрагне на вас не дивитися

8. 1

І При~_ованіс~_ь, лриховування
СВОЄ! ЛОЗИЦІІ

Підозрілість, сумнів

18 Погляд вбік від Вас
19

Брехня, обман

Той, хто говорить, злегка торкається
носа або вік

20

Недовіра до того, хто говорить

Ті, хто слухають, злегка чіпають віки,
ніс або вуха

21

При рукостисканні людина тримає
власну руку зверху

22

При рукостисканні людина тримає

Перевага, впевненість

І

і Підкорення

власну руку снизу

23

Господар кабінету лочинає збирати

!Розмову закінчено

лалери на столі
Бажання піти

24 Ноги або усе тіло людини звернено до
виходу

25

великий палець зовні

26

Перевага, влевненість

Рука людини знаходиться в кишені,

Той, хто говорить, жестикулює
стиснутим кулаком

27 Піджак застебнутий на усі гудзики

І

!демонстрація влади, логроза
І
!Офіційн_і_сть, підкреслювання
;дистанш1

28 Людина сидить зверху на стільці

;лгресивний стан

29 Зіниці розширені

І Зацікавленість або збудження

зо Зіниці звузилися

І Прихованість, лриховування

!позиції
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Процес

ефективного

спілкування

в

конфліктній

взаємод11

11

суб'єктів безпосредньо пов'язаний з їх раuіональною та конструктив
ною поведінкою в конфлікті. Відомо, що 11ідйом емоцій в проuесі вирі

шення дискусії

-

поганий порадник, та найчастіше призводить до

загострення ситуації. Емоційне збудження заважає опонентам розуміти
один одного, воно не дозволяє їм чітко викладати свою позицію та свої
думки. Тому управління емоuіями в конфліктній взаємодії є однією з
необхідних умов конструктивного вирішення проблеми конфлікту.

Під технологіями раuіональної та конструктивної поведінки в
конфліктах найчастіше розуміється сукупність засобів психологіч

ної корекuії, що снрямовава на забезпечення конструктивної взаємо

дії учасників конфлікту, на основі самоконтролю їх емоцій

1
•

Особливе місце у забс·ше•rснні самоковтро,1ю над емоuіями в
конфліктній взаємолії займають, як це визначає більшість фахівuів,
аутотренінг і соuі<щьно-психологічні тренінги, а також сформова
2

ність установок на конструктивну поведінку у копфлікті •
3
Так, Д. Скотт пропонує декілька способів подолан11я гиіву, а саме :

•
•

«Візуш1ізація» -уявлення себе щось роблячим або про:-.ювляючим;
«Заземлення»

--

уявляється гнів, ко.ан він входить в нас, а по

тім уходить в землю;

•

«Проекція»

-

подолання гніву у формі проекції, коли Ви долає

те гнів шляхом перенесення його на деякий віртуальний екран, а
потім стріляємо в паш гнів. Вважається. що з кожним попадан

ням наше роздратування слабішає і наприкінці звикає зовсім;

•

«Очищення енергетичного 1юля або аури навколо себе»

-

для

чого треба сісти і зробити декілька рухів над головою, уявляю
чи собі. що цими рухами Ви «очищуєте» енергетичну оболонку
навколо даної частини тіла. Іlри uьo.'vly необхідно дати собі ві:1чути, що Ви позбавляєтесь від роздратування або від інших не
гативних с:--юuій, і потім позбавлястссь від них.

Васильев Н. Н. Трснинг прсодоления конфликтов. - СПб: Речь. 2002. - 174 с.
Емсльянов С. М. Практикум 1ю ко11фликто;ю111и. - СП б: Питср, 2000. - Зб~-: с.
3
Скотг Л. Г. Конфлиюь1. Пуги их 11реоцоления. -- К.: Ннешторидат, 1991. - 191 с.
1

2
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Вважається, що оволодшня означеними технолопя:\fи досяга

ється спеціальнюш вправами і тренуваннями.

В цьому напрямку однією з досить поширених є техиологія

«емоційиої витримют. Означену технологію можна коротко сфор
мулювати у вигляді правила «Спокійна реакція на емоційні дії парт

нера, маючи на увазі, що ні в якому разі не можна входити в стан
роздратування або поганого настрою самому. Вважається, що:

а)

у конфліктних ситуаціях доцільно активно включати роботу
свідомості і тим самим додатково захищати себе від емоційного
зриву;

б)

своею поведінкою ми дасмо можливість протилежній стороні
«випустити пар»;

в)

відволікаємось від непотрібної та негативної інформації, котру
може викинути на нас інший учасник у збудженому стані;

г)

бажано прагнути зрозу:\fіти мотиви протилежної сторони конф
шкту.

Позитивний ефект також дає об.мін з.містш~1 емоційних пере:ж11ва11ь у процесі спілкування, у першу чергу З:\fістом позитивних пере
живань. Надаючи інформацію про свої образи, 11ереживання, учасни

ки отримають розрядку. Але таке обмінювання повинно здійснювати
ся у спокійній формі, а не у формі образ і звинувачень. Така техноло

гія визначається як технологія раціонШІізацtЇ емоцій та як одне з про
відних правил самоконтролю емоцій під час конфліктних ситуацій.
Однією з причин небажаних емоційних реакцій учасників кон

фліктів є заниження їх самооцінки. Неадекватність емоційної пове
дінки в цьому випадку пояснюється О/(НИМ з механізмів психологіч
ного захисту

-

регресією. ІЦоб вик:почити емоційні реакції, бажано

підтримувати високий рівень самооцінки у себе та у інших учасни
ків конфліктної ситуації. Таким чином, суттєвою є оволодіння однієї
з найпоширеніших і найпродуктивніших засобів подолання конф

ліктів -

тех11ологіс10 11ідтр11мк11 високої самооці11к11 в процесі

конфліктної ситуації як технологія конструктивної поведінки та са
моконтролю емоцій.
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8.4.

Форми і стратегії завершення та вирішення

(розв'язання) конфліктів
У разі неможливості запобігання конфлікту і вступ його в зрілу
стадію постає задача заверше1111я і в11рішен11я конфлікту.
Завершсfшя і вирішення конфлікту

-

нерівноцінні поняпя: всрше

-

більш широке, ніж друге. Завершення конфлікту припускає його закін

чення, припинення із будь-яких причин. Вирішенням конфлікту ж є тіль
ки та або інша позитивна дія (рішення) самих учасників або третьої сто
рони, нрипиняюче г,ротиборство мирними або силовими засоба:\fи.
Виділяються фор.ми заверщения,

водиочас, страте.'ЇЇ в11рі

те1111я конфліктів:

•

11ас11льство

-

бідьш слабка сторона за допомогою сили при

мушується до підкорення і виконання вимог білин сильної сто
рони. Передбачається не тільки застосування фізичної сили

-

це :-.южуть бути і форми ад:\ііністративні, службові та інші дії.
Насиш,ство або силове рішення конф.-1ікту стратегічно 1авжди
малоефективне, оскіл1,ки пригнічена сторона майже завжди за

лишається незадоволеною рішенням конфлікту, яке досягаrться
таким шляхом, а це штовхає її до прихованого опору, а деколи і

відкритого бунту, для придушення яких знову і знову потрібне
насильство. Конфлікт в цьому випадку може бути дозволений
остаточно нерідко з повним знищенням

( фізични11.1

або мораль

ним);

•

роз 'сд11111111я

-

конфлікт не вирішується. і нерідко, не вичерну

ється, а закінчується або завершується ш,1яхо:\1 припинення вза
ємодії, розривом відносин між учасника:vш конфлікту (11а11ри

клад, розлучення). Роз'єднання нерідко приводить до постконф
ліктних наслідків і ситуацій незадоволеності, розпадо:v1 органі
зацій і справи. Роз'єднання з 11сихологічної точки зору тісно по

в'язано з незадоволеністю як мінімум одній з конф11іктуючих
сторін, з постконфліктними внутрішньопсихологічними конф
ліктами, і є кrайнім заходом;

2Rб
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•

пр11л111ре1111я

-

суперечності і розбіжності або улагоджуються

мирно, що може відбуватися як би «Са:-.1е собою». і це в достат
ній мірі недовговічно, оскільки проблема і тема конфлікту не
вичерпана і. відповідно, с невирішеною. Лбо примирення може
бути здійснене в результаті переговорів між учасниками, які ·~а
кінчуються ухваленням обов'язково злагодженого. що влашто

вує обидві конфліктуючі сторони. рішення.
Найре3ультативні111и:\f ш:1яхом усунення конфліктних супереч-

ностей є вирішення або розв'я3ання конфліктів.
Можливе повне і неповне вирішення конфлікту, зокрема, мож
ливі наступні 11апря,ни або варіа11т11 вирі1ие1111я коифліктів:

1.

Повне вирішення конфлікту на об'єктивному рівні за рахунок

перетворення об'єктивної конфліктної ситуації. Наприкла;~: просто

рове або соціальне розведення сторін, надання їм дефіцитних ресур
сів, відсутність яких привела до конф:1ікту.

2.

ІІовне вирішення конфлікту на суб'єктивно:-.1у рівні за раху

нок кардинальної зміни образів конфліктної ситуації.

3.
хунок

Часткове вирішення конфлікту на об'єктивному рівні за ра
перетворення

об'єктивної конфліктної

ситуації у

напряrчі

створення незацікавленості в конф.1іктних діях.

4.

Часткове вирішення конфлікту на суб'єктивному рівні за ра

хунок обмеженого, але достатньої для тимчасового припинення су

перечності і з:\fіни образів в конфлікшій ситуації.
Позитивні взаємостосунки рідко зустрічаються в ситуації кон

фронтації. Ескалація конфлікту нерідко робить учасників ригідними
і підозрілими. У такому разі необхідна участь третьої сторони для
пошуку рішення, що задовольняє обидві сrорони.

Так, однією з найпоширеніших є поширена в конфліктології і
психології конфліктів технологія вирішення конфліктів, яка орієн

тована на вичерпування формули конфлікту, і включає:

•
•
•

встановлення реальних причин конфлікту;

встановлення ІІробm::\fи конфлікту;
встановлення реальних і прихованих учасників конфлікту;

287

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

•
•

проведення аналізу, ступеню частоти і тематики інцидентів;
усунення конфліктної ситуації, що припускає суперечності, що
нагромадилися, містить істинну причину конфлікту;

•

вичерпування інциденту, що позначає збіг обставин, що є при
водом для конфлікту;

•

вичерпування конфлікту у разі зник·нення всіх компонентів фо
рмули конфлікту.

Залежно від того, чи вважають учасники конфлікту його завер
шення вдалим або невдалим для себе відповідно до досягнення в;~ас
них, виділяються декілька способів виріше1шя коифліктів, які і110ді називають стратиія.ми, тими, що обумовлюють особливості

11оведінки і вибір тактик у вирішенні конфліктів:

1

Стратегія «виграти/програти». Передбачається, що конфліктую

•

ча сторона хоч~ досягти виграшу за рахунок програшу її опоне

нта, і хоче стати переможнем в конфлікті, а свого опонента зро

бити переможеним;
Стратсrія

•

«програп1/виграти».

Псредбачаєл,ся,

що ковфлію:уюча

сторона налаштована на поразку, оскілью1 бачить в опоненті, напри
кла;1, дуже сильну сторону, боротьба з якою приречена на провал;
Стратегія «Програти/програти». Л.опускається, що у разі вико

•

ристання цієї стратегії конфліктуюча сторона йде на програш,
але разом

з тим примушує

1

111шу

сторону залишитися

в

про

граші;
Стратегія «виграти/вигратю>. Передбачається, що конфліктую

•

ча сторона у разі використання даної стратегії прагне такого ви
ходу з конфлікту, який дасть виграш тієї чи іншої сторони.

Орієнтація на виграш/програш у вирішенні конфліктів припускає обов'язкову наявність при вирішенні конфлікту виграв і

-

що

програв. Стратегії, що припускають підсвідоме прагнення орієнту
ватися при вирішенні конфліктів на максимальний захист себе від
болю, що викликається відчуттям поразки, і характеризуються праг
ненням узяти владу в свої руки, щоб захистити себе від насильства.

1

Саркисян Б. Победа на переговорах. -
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Стратегія «Виграти/програтю> або «Програти/вигратю> незалеж
но від тих тактик, що використовуються тактик, рідко приносить
довгострокові результати

-

сторона, що програла, може не підтри

:\fати рішення, ухвалене всупереч її волі, або навіть спробує саботу

вати її. Той, хто програв сьогодні, може завтра відмовитися від парт.

нерських вщносин

.

1

.

.

сшвпращ.

Орієнтація у вирішенні конфліктів па виграш припускає, що:

учасник прагне довести, що інший не :-.1ає рації;

•
•
•
•
•

учасник думає і ображається, поки інший не передумає;

кожний і всі прагнуть перекричати других/другого;
хтось намагається застосувати фізичний тиск або насильство;

учасники конфлікту прагнуть не нриймати явної відмови і ін.
Буги під владою такої звичної фор:\fи рішення конфліктів

-

означає втратити гнучкість і визвати непотрібні труднощі. Це трапля
ється особливо тоді, коли учасники намагаються настирливо довести
свою правоту 3амість того, щоб понизити тон, або коли вдає, що все

саразд, замість пошуку сумісного рішення. В деяких випадках названі
стратегії поведінки, орієнтовані на виграш, можуть цілком прийнятні
і 1юзитив11і, проте потрібна гнучкість і уміння в повноцінному вико
ристовуванні цих стратегій при вирішенні конфлікту.
Найпозитивнішій і перспективній з перерахованих є орієнтацій
на стратегія або спосіб вирішення конфліктів «виграти/виграти», не
11рипускаюча 11рограшу іншої сторони.

Застосування стратегії, що розглядається, припускає психотех
нологію її реалізації, розроблену австралійськими психологами Х. Кор

неліус і Ш. Фейром.

1

Психотехнологічні

переваги

технології

«виграти/виграти»,

що

роз1-.:1я;щється, 11олягають в тому, що не тільки знаходиться більш при
йнятне рішення, але і тим самим 3міцнюються і 11оліпшуються взаємо
стосунки. Коли виграють обидва сторони, вони будуть більш схильні

1

Корнслиус Х., Фзйр Ш. Вьшrрать может каждь1й. Как разрсшать конфлик
ть1.

-

М.: СТРИНГЕР,

1992. -212

с.
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шдтримувати

.

ухвалене

.

р1шення,

продовжувати

вщносини

з

тим

же

партнером, хочуть повторити досвід плодотворної співпраці.
Пс11хотех11ологія ((ВІІграт11/в11гратш; припускає обов'язкове

вивчення ситуації і варіанти її вирішення перед тим, як думати про
остаточне р1шення:

•

Етап

1:

Визначте, чому він/вони хочуть того, що вони хочуть.

При цьому необхідно встановити, яка потреба стоїть за бажан
нями іншої сторони.

•

Етап

2:

Мабуть, розбіжності компенсують один одного в яко

мусь аспекті? Необхідно взнати, в чому Ваші розбіжності ком
пенсують один одного.

•

Етап З.: Які варіанти рішень? Розробіть нові варіанти рш1е11ь,

•

Етап

що самі задовольняють нотреби кожного.

4:

Співпраця. Зробіть це разом. Покажіть ясно, що Ви

партнери, а не супротивники.

Можна визначити
стосуваmІЯ

насту11ні реко.мендації ефективиого за

психотех11ології

в11ріше1111я

коифліктів

((вигра

т11/в11грат1т:

•
•
•
•

визначити потреби (приховані і явні) всіх учасників;
прагнути задовольнити потреби всіх учасників;
визначити цінності інших, рівно як і Ваші власні;
здійснити прагнення бути об'єктивними, відділяти проблему

від особистості;

•
•

шукати творчі і неординарні рішення;

не доцільно зберігати проблему, доцільно берегти людей.
Стратегія «виграти/виграти» робить з учасників конфлікту

нентів, а з опонентів

-

-

опо

партнерів. Це означає ношук шляхів д.;1я залу

чення всіх учасників в процес вирішення конфлікту і прагнення до за
доволення потреб усіх учасників. Така стратегія і технологія вирішення
конфліктів веде до успіху як в справах, так і в особистому житті. Стра
тегія «виграти/виграти»

-

стратегія успіху 1 взаємовш"ідних рішень.

Важливим є дотримання угод і д9l\ювленостей. Там, де вигра

ють обидві сторони, вони більш схильні виконувати ухвалені рішен-
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ня, оскільки вони прийнятні для них, і обидві брали участь у всьому
процесі досягнення угоди.

Найбільша гідність стратегії «виграти/вигратю> в тому, що вона
повністю сти<ша і одночасно ефективна.
Ліксон Ч. запропонував послідовиість в11ріи1е1111я коифліктів,
.

.

що включас с1м кроюв

•
•
•
•
•
•
•

І

:

зняття масок;

виявлення справжньої проблеми;
відмова від установки «тільки перемога»;
знаходження декількох можливих рішень;
оцінка варіантів і вибір якнайкращого;
прагнення в розмові думати про те, щоб Вас почули;
визнання пішюсті стосунків і прагнення до їх заощадження.
Існус достатньо велика різноманітність 11сихологічних і між

дисциплінарних технологій вирішення конфліктів.

8.5.

Особливості візуалізації як психотехнології

вирішення конфліктів
Візуалізація і картографія коифлікту с однією з самих ши

роко використовуваних, досяжних і психологічно бажаних психо
тсхнологій, яка може використовуватися індивідуально (у разі
внутрішньоособистісних конфліктів і труднощів в ухваленні са
мостійних індивідуальних рішень), в міжособистісних і міжгру
пових переговорах при вирішенні конфліктів і ухваленні ефектив
них рішень.

Карта конфлікту дас можливість побачити багато що, що інак
ше могло б вислизнутн від уваги (рис.

8.2).

Ликсон Ч. Конфликт. Се:-.іь шаrов к миру. -

1

Ложкин
МАУП,

1·. В., Повякель
2002. - 256 с.

СПб: Питер, 1997. -

Н. И. Практичсская психология конфликта.

148 с.;
- К.:
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Побоювання

Хто?
Проблеми
Побоювання

Рисунок

8.2

Схематизована карта конфлікту

Техиологія візуалізації коифлікту .нає 11аступ11і переваги:

•

дозволяє ясніше побачити як власну точку зору, так і точку зо

•

додає

ру ІНШИХ;

систематичний

характер

поглядам кожної сторони

на

проблему;

•
•

наштовхує на нові напрями у виборі рішень;

•

надає можливість виразити, що потрібне, те, в чому винробову

створює атмосферу емпатії і визнання думок людей, яю до
цього не зрозумши

1 до

них не прислухалися;

ють потребу, але не замислювалися раніше про це;

•

створюється груповий процес, в ході якого можливе сумісне об
говорення проблеми;

•

дискусія обмежується певними форУІальними рамками. що до
помагає уникнути надмірного вияву емоцій. Під час складання
карти люди схильні стримувати себе і аналізувати себе. інших і
ситуацію.
Мста складання карти конф:1ікту

-

:торядкований, система

тизований, усвідомлений підхід до п~1облеми конфлікту та його ви
р1шепня.
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Під час складання карти людина завжди зосереджена і схильна
стримувати себе, аналізувати себе, інших і ситуацію, і тому технологія
картографії конфлікту дозволяє перш за все: зосередитися на проблемі,
а не на емоціях, поглибитися не в переживання, не в задоволенні своїх

образ і амбіцій, а у рішення проблеми і вирішення розбіжностей.
Вид карти, що схематизує конфлікт представлено на рис.

8.2.

І Іри складанні карти конфлікту доцільно здійснити наступну
послідовність кроків, дій або етапів.
Технологія картографії конфлікту припускає обов'язкову наяв
ність трьох етапів або кроків:
Етап

1.

В чо.му проблеJна?

необхідно описати проблему у загальних рисах. При цьому не

•

обхідно не дуже вдаватися в проблему або намагатися знайти

вихіл з неї;
важливо визначити саму природу конфлікту, відображенням

•

якого ми займасмося.

Етап

2.

Хто залуче11ий в конфлікт?

необхідно вирішити, хто є головними сторонами конфлікту;

•
•

необхідно виявити, хто є прихованим, і, нерідко маніпулятив
ню.1 учасником конфлікту;
можна згрупувати залучених у конфлікт людей за загальними

•

потребами.
Етап

3.

Які справ.ж11і потреби, ..мотиви й побоювання кож1юго

J'Час11ика або <'рупи?
необхідно перерахувати основні потреби й побоювання кож110-

•

1·0

з головних учасників, які пов'язані з конфліктом і даною

проблемою;

бажано виявити (проговорити й, таким чином, усвідомити) мо

•

тиви, що стоять за позиціями кожного учасника.
Графічно відображаючи потреби і побоювання учасників конф
лікту, розширюється світогляд і створюються умови для розгляду
більш широкого кола потенційних рішень, досяжних для реалізанії

.

.

шсля -заюнчсння цього процесу.
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Сюди ж необхідно включити і турботи, побоювання, тривоги

кожного з учасників. Істотним в їх описі є можливість промовити й
відобразити на карті конфлікту іраціональні страхи, підсвідомі по
боювання. При цьому необхідно пам'ятати, що усі учасники карто

графічного процесу повинні зосереджуватися на 11отребах і побою
ваннях усіх сторін до того часу, поки карта не буде повністю готова.
Застосовуючи засіб картографії або візуалізації конфлікту, треба
враховувати як позитивну сторону даного методу вирішення конфлік
тів, а саме те, що карту можна створити у будь-який час, в будь-якому

місці та і з будь-якою людиною. Більш того, картографія відрізняється
від інших засобів вирішення конфліктів своєю ігровою специфікою, що
може впливати на легкість застосування картографії з рі·шим континге
нтом учасників, різного віку та різних умінь вирішення конфліктів.
При цьому, бажано па:vr'ятати, що створення карт конфліктів надто
складно реалізуються з людьми, які не усвідомлюють своїх потреб і ба
жань, бояться усвіломлювати в,1асні 11обоювання, звикли до прихова
ності почуттів і прап1ень, мають різноманітні ко\шлекси і суттєві внут
рішні конфлікти. З такими людьми більш конструктивІІИ\Ш с поступові

технології вирішення конфліктів з обов'язковим релаксанійним і відво
лікаючим супроводом напруження і недовіри учасників конфлікту.

8.6. Посередництво як сучасна психотехнологія
вирішення конфліктів
Найбільш поширеними г.сихотехнологіями вирішення (розв'я
зання) конфліктів є посередництво або медиація (застосування тре

тьої сторони в врегулюванні конфліктів).
Третя сторона

-

індивід або група, зовнішня по відношенню

до конфлікту двох або більш учасників, що намагається лопомогти в

досягненні згоди. Виділяються декілька типів участі (або ролей) тре
тьої сторони у вирішенні конфлікту: арбітра, посеред1111ка, 11оміч1111ка, ко11сультанта. Вони розрізняються ступенем контролю тре
тьої сторони за рішеннями, що схвалюються і приймаються.
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Найбільш значна влада третьої сторони в ролі арбітра. Арбітр

вивчає суть проблеми, обговорює її з учасниками конфлікту, а потім
виносить остаточне і обов'язкове для виконання рішення.
Визначаються наступні психологічні принципи, що регламенту

ють про11ес арбітражу:

•

довіра арбітру щодо застосування врегулювальних процедур і
арбітрування йому ко:-.шетентності у застосуванні процесуаль
них форм (норм) при вирішенні конфліктів;

•

визнання того, що центр прийняття ефективного рішення

ар

--

бітр, діяльність якого міститься у зваженому оцінюванні (кваліфі
кації) випадку згі;!НО з визначеними раніше нормами і правилами;

•

компетентність арбітра у предметі конфлікту, в тому числі ар
бітр повинен розбиратися як у предметі конфлікту, так і в пра
вах і правових формах;

•

компетентність арбітра у дознанні і прийняпі рішення. Арбітр
повинен розбиратися у процесі встановлення фактичних обста
вин, які приводять до конфлікту, а також в нормах прийняття
р1шень.

Суттєви:ч в ефективності арбітражу

r:

ефе1счвність сценарію,

довіра до арбітра у конфліктному 11роцесі та йо1·0 компетентність.

Важливим також є доцільність арбітражу як ефективнгої форми ви
рішення конфлікту.
Менш авторитетна роль посеред1111ка (медіатора), який, володіючи
спеціальними знаннями обговорюваної проблеми, бере участь в її обго
воренні, проте остаточне рішення ухвалюється учасниками самостійно.
Найбільш незначна роль у помічника, який зайнятий головним чином

вдосконаленням процесу обговорення проблеми і не включається в поле
міку з 11риводу з:чісту проблеми і ухвалення остаточного рішення.

Досить ефективним є вирішення конфлікту за допомогою поміч
т1ка, якого вк.пючають або який включається сам у процес вдоскона

лення процесу обговорення проблеми конфлікту, допомагає в організа

ції зустрічей і переговорів. при цьому не вю1ючається у полеміку або
дискусію з приводу з:чісту проблеми і прийняття кінцевого рішення.
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Досить доцільним буває і позиція спостерігача, який своєю
присутністю в зоні конфлікту стримує сторони від порушень раніше
досягнутих домовленостей або від взаємної агресії.

І Ірисутність

спостерігача в конфлікті створює умови для вирішення дискусійних
проблем шляхом переговорів.
Анцупов А. Я. та Шипілов А. І. визначають, що конструктивне

вирішення конфлікту залежить в значній мірі від влади, авторитету,

ролі та особистісних якостей посередника. 1 На їх думку, третя сто
рона може забезпечувати:
вольове завершення конфлікту (третейський суддя або арбітр);

•
•
•

розведення учасників конфлікту (третейський суддя або арбітр);

блокування подальшої боротьби і конфліктної протилії (тре
тейський суддя, арбітр, спостерігач);
застосування санкцій до учасників конфлікту (третейський суд-

•

дя або арбітр);
визначення правого або неправого (третейський суддя або арбітр);

•
•
•
•

надання дономоги у пошуках рішення (помічник або посередник);
сприяння нормалізації стосунків (помічник або посередник);
надання допомоги в організації спілкування (помічник або по
середник);

контроль за виконанням домовленостей або контрактів (арбітр,

•

посредник, спостерігач).

Технологія посередництва або підключення третьої сторони (ме
діатора) є найбільш ефективною сюле у мирному вирішення різнома
нітних видів конфлікту, в тому числі і воєнних. Останніми роками
з'явилося багато досліджень в області медіації, стосовно особливого

підбору кадрів для посередництва і форм їх професійної підготовки.

2

Анuупов А. Я" ІЛипилов А. И. Конфликто,1огия: учсбпик д;тя вузов. - М.:
ЮНИТИ, 1999. 551 с.
2
Kaprac Ч. Л. Искусство ведения переговоров. - М.: 3КСМО, І 997; Гриши
1

на Н. а. Обучение психологическому посрсдвичеству в разрешении конфлик
тов

// Московский нсихотсрапевтичсский ;курна.1. - 1992. 160: Гірник А. М. Посере.1ншtтво в тру;ювих конфліктах. -
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Є сформульовані та достатньо чітко позначені особливості
складові техиології посередництва при вирі1ие11ні коифліктів:

Прихід до згоди:
Вам, як посереднику, необхідно познайомити їх з вашою роллю
і пояснити її. Вам слід сказати, наприклад, про наступне:

•
•
•
•
•

наше завдання

-

розв'язати проблему;

без звинувачень;
без виправдань;
не перериваючи один одного;

кажучи тільки правду.

Вислуховуватт і11шого:

•

кожний учасник розповість, що відбулося з ним, тод1 як інші
слухають його;

•

кожний слухаючий повторює те, що було сказане до нього свої

ми словами, щоб уникнути нерозуміння;

•

кожна сторона розповідає про своє відношення до конфлікту.
Вирішувтшя ко11флікту:

•
•

кожна сторона пояснює, що їй необхідно для досягнення угоди;
угода може бути записана на папір і пдписана кожною сто
роною;

•

продемонструйте, що розбіжності можна вирішувати кращим
способом, ніж вони робили до цього.
Визначаються основні психологічні принципи конструктивної

медіації у конфліктах:

•
•
•

принцип добровільності;
рівноправність сторін;
принцип нейтральності медіатора та його психологічної схиль
ності до надання психологічної допомоги у вигляді посередниц

тва у конфліктах (відсутність зацікавленості, заздрощів, внут
рішніх конфліктів, адекватна самооцінка та позитивна Я-кон
цепція, комунікативні та організаторські уміння, психологічна
культура тощо);

•

конфіденційність, в тому числі між сторонами.
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Медіація

-

це завжди мистецтво, яке потребує уміння здійсню

вати процес раціональний і конструктивний, спокійне і розумне об
говорення проблем.

Мистецтво медіатора проявляється на усіх етапах діяльності з
вирішення (розв'язання) конфлікту, починаючи з звернення однієї з
сторін з проханням вирішити конфлікт. Попередні бесіди з кожною

стороною окремо (така бесіда називається консіліацією) іноді зай:-.щ
ють багато часу, віднімають багато душевних си.1 і потребують не

рідко нестандартних кроків з боку медіатора. Проте іноді вже в про
цесі конс1шації вдається знайти рішення проблеми.
Більше над усе майстерність медіатора має прояв в тому, як
медіатор вміє створювати атмосферу довіри на нереговорах. Од
нак завжди треба пам'ятати, що медіація

-

це творча і вкрай

компетентна діяльність, яка не може здійснюватися за готови:-.1

алгоритмом, робота медіатора не може бути спрощена і повніс
тю алгоритм1зована.

8. 7. Психологія переговорного процесу вирішення
(розв'язання) конфліктів
Переговори є реальною, найсучаснішою і однією з найефектив
ніших

психотехнологій

вирішення (розв'язання) конфліктів.

ІІри

цьому переговорний процес є однією з основних і ефективних форм
участі третьої особи (посередника) у розв'язанні конфліктів. Знання

психологічних основ поведінки у переговорному процесі конфлік
туючих сторін, психологічних мсхашзмів їх впливу є одним з умов

.

.

усшшного управлшня цим процесом.

В оргаиізації переговорів при вирішенні конфліктів технологіч
но важливим і необхідним є:

•
•
•
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На етапі підготовки переговорів у вирішенні конфліктів необ
хщним є:

•

викладання «На стіл» переговорів кожним з учасників своїх по
треб і побоювань, а також бажаних результатів конфлікту і пе
реговорш;

•

збирання інформації про зміст конфлікту, про учасників конф
ліктної взаємодії та ін.;

•

аналіз причин, наслідків і варіантів :-.южливих рішень, які б
влаштовували усі сторони;

•

усвідомлення і прагнення до розуміння думок іншої людини, а

•

досягнення згоди є легким і легко сприймається.

не тільки своїх власних;
На етані проведетт переговорів здійснюється взаємний обмін
інформацією, коли учасники конфлікту висловлюють свої позиції,
оцінюють ситуацію, пропонують варіанти рішення проблеми та ін.
На цьому етапі суттєве місце займає пошук та узгодження позицій і

мотивів суб'єктів конфлікту, проробка компромісних варіантів, по
шук шляхш консенсусу.

На даному етапі проведення переговорів вкрай важливо вибра

ти психологічно адекватний стиль поведінки і дотримуватися на
стунних найважливіших рекомендацій:

•
•

прислухатися до поглядів іншої сторони;

розцінювати іншу сторону як рівну і не збиратися підпорядко
вувати її своїй волі;

•
•

пояснювати іншій стороні свою точку зору;
знати, що по-справжньо'1у успішні переговори означають ви.

.

граш для вс1х сторш;

•

поважати право іншої сторони на особисту думку і не діяти всі
єю правдою і неправдою, прагнучи переконувати їх стати на
Вашу точку зору;

•

уникати результатів за принципом «Виграти/програтю>. Якщо зда

ється, що програш однієї сторони неминучий, зрозуміти, чи можна

змінити точку зору або установку на рішення проблеми конфлікту;
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•

не боятися задавати питання. Бути чіткими і уникати відхилень.
Бажано задавати питання у разі неясностей

-

для напряму пе

реговорів у важливе і необхідне (з погляду ефективності рішен
ня проблеми) русло;

•

відділяти особу від проблеми. Нападати бажано не на особу, а
на проблему;

•

враховувати заперечення інших учасників. Бажано вдаватися до

•

використовувати

«Ш, а не до «але»;

в

обговоренні

тон

і

манеру

обговорення,

важливі для згоди і розуміння;

•

давати зрозуміти учаснику, що Ви поважаєте і цінуєте пропоно
вані їм варіанти рішення проблеми, і не перекреслюватимете їх;

•
•

поважати цінносп 1 досвід іншої сторони;
бути гнучким і неригідним, не застрявати на своїй точці зору і
своєму баченні проблеми. Бажано встановити нижню межу, да

лі за яку ви не підете, і дотримуватися Вашої цілі, але не марш
руту до неї. Бажано при цьому змінити очікування, якщо вони

нереалістичні;

•

максимально використовувати зворотний зв'язок. Якщо щось

не спрацьовує, то потрібно змінити тактики, посилити зворот
ний зв' язок, задавати питання.

На останньому етапі завершения переговорів важливим є уточ
нення деталей домовленостей, визначення термінів виконання обо

в' язків, розподіл обов'язків, встановлення форм контролю та ін. Все
це, як правило, знаходить своє відображення в прийнятому в якості
документа контракті або в оформлених домовленостях.
На останньому етапі переговорів бажано враховувати, що чіткі

контракти запобігають майбутнім конфліктам і є не тільки ефектив
ним засобом вирішення конфліктів, але одночасно і засобом їх про
філактики. У випадку, якщо учасники переговорів не прийшли до
узгодженої домовленості з розв'язання Т(ОІІфлікту, може бути прий
нята домовленість у усній або письмовій формі переносу обговорен
ня проблеми на інший термін.
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Конфлікт може бути позитивним або негативним, конструктив

ним або деструктивним залежно від того, як він розв'язується у пе
реговорному процесі. Фахівці визначають декілька напрямів роботи
посередників у переговорному процесі: роз'єднувальний, об' єднува

льний, змішаний.

1

Іноді можна змінити напря\1 розвитку конфлікту, просто погля
нувши на нього но-іншому. З'ясування для себе, перш за все, того,
що наші сварки і розбіжності суто частина життя і що помилково
намагатися уникнути їх,

-

є са:\1е по собі рухом на шляху до подо

лання і вирішення конфліктів.
Життя може стати менш обтяжливи\1, якщо ми навчимося дола

ти конфлікт і підходити конструктивно до йо1·0 вирішення. Коли

люди мають справу з проблемою, що викликала безлад, безнадій
ність, неувагу тощо. При цьому доцільно застосовувати також візуа
лізацію конфлікту або складання карти конфлікту.
Таким чипом, конфлікт може бути вирішений з припиненням

конфліктної взаємодії і врегулюванням конфліктних відносин, при
цьому конфлікт може вирішуватися як мимовільно, так і за допомо
гою спеціа;1ьно організсщаних переговорів, в тому числі, і за посе
редництвом третьої сторони

-

посередника або медіатора.

Успіх переговорного процесу з вирішення конфлікту в більшос

ті випадків визначається умінням зрозуміти протилежну сторону,
правильно оцінити її модель поведінки і обрати адекватний стиль

спілкування.
Фахівці з конфлікто.1огїі та психології конфліктів визначають
2

декілька основних моделей або типів поведінки у переговорному
процесі (табл.

І

2

8.2).

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. ·- СПб: Питер, 2000.
368 с.; Линчевский '3. 3. Контакть1 и конф;шкть1. - М.: Зкономика, 2000.
280 с.; Ложкин Г. В., Повяксль Н. И. Практичсская психология конфликта.
К.: МАУП, 2000. -298 с.

-

там само.
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Таблиця

8.2

Психологічні моделі поведінки учасників конфліктів
у переговорному процесі

Тип

Психологічна

Адекватний

поведінки

характеристика поведінки

стиль спілкування

Запобі-

Відмовляється приступати до об-

Проявляти спрямованість, прагне

гаючи й

говорення проблеми конфлікту

добватися продовження обгово-

Прагне відійти від обговореної

рення проблеми.

проблеми, змінити предмет обго-

Бути активним, оволодіти ініціа-

ворен ня

П1ВОЮ.

Зацікавити партнера показом
варіантів вирішення проблеми і
можливих позитивних резуль-

татів

Поступальний

Погоджується на будь-яку про-

Важливо різнобічно обговорити

позицію, в тому числі і незручну

цонтракт. шо приймається.

для себе

Виявити ступінь зацікавленості
партнера у контракті і показати
його переваги.

Чітко обговорити терміни виконання і форми контроля за реалізацією контракту

Запереч-

Стверджує. що проблема неакту- Необхідно будь за що показувати

ли вий

альна. конфліктна ситуація вирі-

наявність проблеми, її складність

шиться сама собою Не проявляє

і наслідки.

зусиль для досягнення згоди

Проявляти ініціативу у обгово-

ренні дискусійної проб,1еми.
Створювати сприятливу атмосферу для обговорення проблеми.
Вказувати на шляхи і можливості
розв'язання проблеми
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Закінчення таблиці

Тип

Психологічна

Адекватний

поведінки

характеристика поведінки

стиль спілкування

8.2

Необхідно проявляти спокій,

Насту-

Прагне до успіху, прийняття рі-

пальний

шення на свою користь. Відкидає оглядливість.
аргументи і пропозиuії опонента.

Показувати власну позиuію до-

Проявляє напор та агресію

сить твердою і впевнювальною

Дсвати зрозуміти, що однобічних

І поступок не може бути.

І Пропонувати свої варіанти ком.промісу,

вирішення проблеми

Найчастіше конструктивне розв'язання конфлікту залежить не

ті:1ьки від умінь і навичок ефективного спілкування або здатності
суб'єктів конфліктної взаємодії оволодіти технологіями управління
емоціями у переговорному процесі, але й ві 11 використання ними ма-

.

.

шпу:1ятивних впливш.

Причому, вважасться, що маніпулятивний вплив на опонента у

спілкуванні є не щось інше, як тиск. Але на відміну від прямого,
відкритого тиску, маніпулятивний тиск здійснюється у прихованій
формі.
В літературі наводиться ряд найбільш поширених манііпуля
тивних прийо\1ів, які застосовуються у переговорному процесі:

•
•

посилання на авторитети;

використання окремих фраз, що винуті зі змістовного контексту зі зміненням смислу;

•
•
•
•
•

відхід від теми розмови, гострих 11роблем;
натяки;

лестощі;
висм11овання;

прогнозування жахів та наслідків:
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имітування розв'язання проблеми;

•
•

альтернативні формулювання питань, що потребують вщпов1дей «таю> або «Ні»;
сократівські питання;

•
•

.

.

.

вщтягування р1шення та ш.

Особливо практичну цінність у протистоянні маніпулятивним
впливам набувають так звані засоби протидії типовим маніпуляціям

(табл. 8.3.)

1

•

Таблиця

8.3

Психологічні маніпуляції та засоби протидії їм у переговорному процесі
Очікувана реакція

Спосіб поведінки
Патетичне прохання

Викликати схильність та

•Війти у стан»

благодушшя

Створення бачення того,

Принудити партнера роз-

що позиція опонента над- крити більше інформації,

то складна і незрозуміла

Спосіб протидії
Не брати на себе обов'язків

Спитати про те, що саме
незрозуміло

ніж йому потрібно

Представлення себе як «ді· Показати, що Ви

-

досвід- Твердо вказати на те, що

ловоrо11 партнера, йоrо іс-

чена людина, якій не треба є багато перепон для ви-

нуючих проблем, не існу-

ускладнювати життя ін-

ючих, незначни.х пиrань

шим

Постава

Страх Здаватися глупим,

" серйозності»,

рішення проблеми

Заявити, що деякі надто

авторитетні заяви, які

несерйозним та неконст-

важливі аспекти ше не

базуються на •явних» і

руктивним

прийняті до уваги

«конструктивних11 ідеях

1

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. -

СПб: Питер, 2000. -

с.; Ложкин Г. В., Повякснь Н. И. Практическая психология конфликта.

29R с.; Панкратов В. Н. Уловки в спорах и их нейтрали
зация. М.: ИИП, 1996. 330 с.; Панкратов В. Н. Искусство управлять
людьми. М.: ИПП, 1999. 300 с.; Шейнов В. П. СкрьІГое управление
людьми. - Минск: Амалфея, 2000. - 350 с.
368

К.: МАУП,
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Закінчення таблиці

Спосіб поведінки

Очікувана реакція

8.3

Спосіб протидії

Вказування на можливу

Викликати появу почуття

Висловити незадовілення

критику дій опонента з

небезпеки і невпевненості

тим, що інша сторона ви-

користовує такі методи

боку його клієнтів або
громадськості

Ставитися до іншої сто-

Постійна демонстраuія

Заставити опонента про-

впертості, самовпевне-

сити, показавши йому, що

рони скептично, не втра-

ності

його методи не успішні

чати впевненості в собі

Постійне підкреслюван-

Викликати почуття безпо-

З повагою відзначити, що

ня того, що аргументи

радності, установку, що

інша сторона не зовсім

опонента не витриму-

інші аргументи будуть не-

правильно вас зрозуміла

ють ніякої критики

спроможними

Постійні риторичні пи-

Викликати появу тенденції

Не відповідати на питан-

тання відносно поведін-

опонента відповідати в очі-

ня, ненав'язливо відзна-

ки або аргументаuїі опо- куваному напрямі, взагалі не чити, що інша сторона
нента

відповідати внаслідок відчуr- формулює проблему не

тя безпорадності та безсили

зовсім коректно

Прояв себе як «милого

Викликати появу невпев-

З nрохолодцем ставитися

та підлого•>, тобто де-

неності, дезорієнтувати і

як до дружелюбності, так

монстрація дружності і

запугати опонента

і до обурення з боку опо-

разом з тим обурення

нента

Залежність опонента

Завоювати авторитет і за-

Продовжувати задавати

набато більша, ніж це є

ставити опонента сумніва-

критичні питання, реагу-

реально

тися в собі настільки, щоб

вати демонстративно і хо-

він не був здатний зберіга-

лоднокровно

ти зайняту позицію

У випадку, коли опонент надто сильно завдає опору, з точки зо

ру психології суттєвим є визначення причин опору та вибір тактик
для подолання опору, а саме:
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•

""~

~

'

захист від нового та невщомого. В цьому випадку опонент або
не розуміє інших варіантів та аргументів, або просто опираєть
ся новій інформації, яка потребує розумової напруги і з:-.1і11н
власної думки;

•

спортивна позиція, коли опонент схильний до суперництва і хоче
перевірити здібності, можливості, досвід іншої сторони та ін.;

•

хазяїн ситуації, коли в незалежності власних дій опонент вва
жає, що все ·3ш1сжить від нього, що він швидко помічає і 1юзба
валяється усіх слабких місць у переговорах;

•

інший підхід, коли у 011оне11та інша думка, і можливо, коли він

•

п~згода, коли ми недостатньо 11ристосувалн аргументи до нгrе

користується застарілими фактами:

ресів та особливостям особистості опонента, надто акцентували
негативю моменти;

•

тактика, ко"1и ононент хоче забезпечити собі переваги, виграти
час, отримати додатковий матеріал д:1я дискусії.

В дослідженнях відзначено, що, KOjJИ опонент у переговорному
процесі весь час непого,1жусться, го доці"1ьно:

•
•
•
•

проанилізувати причини такої поведінки;

не вступати у протиріччя відкрито та грубо, не сперечатися;
проявляти до опонента максимальну повагу;

визнавати правоту опонента, підкреслювати цінне в його заува
женнях;

•
•

уникаnr оцінки типу «Буд1, я на вш1ю:-.1у місці».

.

.

.

.

«Я

власне думаю»;

вщповщатн лакошчно, стисло, по-дшовому, тому що у розтяг-

нутих відповідях легше помітити невпевненість;

•

не парирувати кожне заперечення або незгоду, деякі доцільно

.

.

взагаш шгорувати та ш.;

•

не бажано стверджувати за рахунок іншого, навіл, 3ауваження
у переговорах треба робити дуже обережно;

•
•

не застосовувати погроз, не тиснути на 011оне11та;

бажано проникатися думками і почуттями, прагнути дов1ряти
опоненту.
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Вміння відчути правильний момент для закінчення обговорен

ня і завершення переговорів дуже важливо. Його необхідно розви
вати спеціально. Найбільш зручними для завершення переговорів
є, коли:

•
•
•
•
•

вже вироблено рішення проблеми (один з варіантів);

досягнуті усі цілі переговорів;
протилежна сторона явно готова закінчити переговори;

.

.

.

.

розглянуп ус1 реальш вар~анти р1шення;

у вас є найкраща альтернативна можливість для вирішення про
блеми.
Якщо переговори пройшли успішно, усім сторонам вдалося су

місно знайти реальне і конструктивне рішення проблеми, яке задо
вольняє обидві сторони. то сприятливе завершення спілкування ще
більш затвердить успіх. Якщо резу11ьтат переговорів не такий вже
оптимістичний, то вдале їх завершення може пригладити проблеми і
попередити загострення подальших стосунюв. що \1оже призводити

до інших конфліктів.
Результатом успішних 11ереговорів є досягнення домовленості

між сторонами. В переговорах з 11риво;Lу сімейш1х. сусідських або
побутових конфліктів домовленість звичайно має усний характер.
Однак домовленість в сфері ділових або соціальних стосунків, як
правило, повинна оформлятися у вигляді письмового договору або
контракту. Практика вказує, що небажання підписувати договір або
недостатньо уважне ставлення до його створення, нерідко виступає
джерелом непорозумінь, які вик;шкають нові конфлікти. На жRль,

деякі люди недооцінюють важ:швість чіткого письмового оформ
лення досягнутих домов;1еностей.

Умови досягнутої домовленості повинні формулюватися конк

ретно і ясно, з точним визначення:-.1 термшш

1 критеріїв

оцінки їх до

тримання. У контракті або письмовій домовленості бажано пропю

зувати не тільки обов'язки сторін, але і наслідки та санкції, які ви
к.1ичуть за собою невиконання домовленостей.
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В основі всієї організації переговорів найважливішим є конс
труктивність, орієнтація не на емоції і образи, а на розум і раціо
нальний розгляд ситуації. Чим більш розумно ведуть себе сторо
ни у переговорному процесі, тим вище вірогідність того, що їх ре

зультатом стануть сталі

домовленості

та врахування інтересів

обох сторін.

Питання до самоконтролю:
І.

Назвіть основні форми управління конфліктами.

2.

Сформулюйте, як спрогнозувати конфлікт і яке місце в прогнозу

ванні конфлікту займає психодіагностика?
З.

Визначте, що таке профілактика конфліктів, як вона пов'яза
на з психологічною освітою і умінням безконфліктно спілку

ватися?

4.

Визначте основні

психологічні

причини

і

види

ионфлікто

генів спілкування. Перерахуйте найтиповіші для Вас конф
ліктогени спілкування і ионфліктогени, на які Ви найбільш
хворобливо реагуєте. Прослідкуйте, чи є між ними зв'язок і
який?

5.

Сформулюйте основні тактики поведінки в конфліктних ситуаці
ях і визначте, які тактики понад усе властиві Вам? Визначте ос
новні правила безконфліктного спілкування.

6.

Сформулюйте основні технології вирішення конфліктів, визначте
їх основні особливості.

7.

Опишіть який-небудь конфлікт, що Вам запам'ятався, відбувся у
Вашому житті, визначте в ньому елементи формули конфлікту і
намалюйте карту конфлікту. Які методи для його констр~ктивно
го вирішення Ви б вважали за краще?

8.

Могли б Ви виступати третьою стороною (медіатором) у вирі
шенні конфлікту, обгрунтуйте свою відповідь?
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Практичні заняття:

1.

Основні вимоги до особистості медіатора

( ссСамодіагностування

придатності»).

2.

П~реговорний процес

(«Рефлексія можливих труднощів та про

блем»).

Теми семінарських занять:

1.
2.

ссМаніпуляції як нонфліктоген переговорного процесу».
ссВізуалізація конфлікту» (зі складанням карти конфлікту та її об

говоренням).
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ПСИХОДІАГНОСТИЧНИ:Й:··

ДОДАТОК

В додатку надані психологічні
тести і тестові методики, за допо

могою яких здійснюється псих
одіагностика й самодіагнос;тик
а особи
стісних властивостей та псих
ологічних відмінностей міжос
обистісна·/
взаємодії, що в тій чи іншій мірі
сприяє в1-1никненню конфліктів
і конф
ліктної протидії.
Пропонований у додатку тесто
в1-1й набір дозволяє тестуват
и і в
значній мірі прогнозувати особл
1-1вос1і поведінки особистості
в кри
тичних, перш за все, в конфлікт
них ситуаціях, а також запобіга
ти в1-1никненню конфліктів шляхом
відповідного управління підб
ором кадрів

у колективах.

Окрім включених у набір тесті
в, можна також рекомендуват
и
до застосування з тією ж
діагностичною метою тако
ж достатньо

відомі й популярні тестові мето
дики: «Методика визначення
акцен
туацій характеру" К. Леонгард
а, "методика вивчення фрустрац
ій
них реакцій» С. Розенцвейга,
"методика діагност1-1ки міжособи
с
тісних і міжгрупових відносин
("соціометрія»)» Дж. Морено
та ін.
("Практ1-1ческая психодиагнос
тика. Методики и тесть~. Учеб
ное
пособие. Самара, 1998 та ін. популярн
і збірки психологічн1-1х
тестів).
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Тест№

1

Оцінка конфліктності особистості
Інструкція: при відповіді на питання тесту з трьох :щпропоно
ваних варіантів відповіді необхідно вибрати один із варіантів і запи
сати його, наприклад, 1-а, 2-б, 3-в.
Питання:
І.

Чи властиво Вам прагнення до домінування, до підпорядкуван
ня своїй волі інших людей?

а) ні, не властиво;
б) інколи;
в) так, властиво.

2.

Чи с у Вашому колективі лю;щ, які Вас побоюються, а, :1южли
во, і ненавидять?
а) так;

б) складно відповісти;
в) ні.

З.

Ви більшою мірою?
а) конформіст;
б) принциповий;
в) заповзятливий.

4.

Як часто вам доводиться виступати з критикою?
а) часто;

б) час від часу;
в) нечасто.

5.

ІЦо для Вас було б найбільш характерним, якби Ви очолили но
вий для Вас ко:1ектив?

а) розробив би програму роботи колективу на рік вперед і пере
конав колектив в її доцільності;

ЗІ І

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

б) визначив би, хто є хто, і встановив би контакт із лідерами;
в) найчастіше би радився з людьми.

6.

У разі невдач, який стан в найбільшій мірі Вам властивий?
а) песимізм;
б) поганий настрій;
в) образа на самого себе.

7.

Чи характерно для Вас прагнення відстоювати й підтримувати
традиції Вашого колективу'?
а) так;

б) в більшій мірі так, ніж ні;
в) ні.

8.

Чи відносите Ви себе до людей, яким краще сказати гірку прав
ду в очі, ніж промовчати?
а) так;

б) швидше за все;
в) ні.

9.

З трьох особистісних якостей, якими Ви незадоволені у собі, у

більшій мірі Ви прагнете позбавитися від:
а) дратівливості;
б) образливості;
в) неприйняття критики іншими на себе.

І О.

Хто Ви більшою мірою:
а) не'3алсжна людина;

б) :1ідср;
в) генератор ідей.

11.

Якою людиною Вас вважають Ваші друзі?
а) екстравагантною;
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б) оптимістичною;
в) наполегливою.

Проти чого найчастіше Вам 1юводиться боротися?

12.

а) проти несправедливості;
б) проти бюрократизму;
в) проти егоїзму.

Що для Вас найхарактерніше:

13.

а) недооцінка власних здібностей;
б) достатньо об'єктивна оцінка в:1ас11их здібностей;
в) переоцінка в;шсних здібностей.
Що Вас найчастіше приводить до зіткнення і конфліктної взає

14.

модії з іншими?
а) надмірна ініціатива:
б) пад:-.1ірна критичність;

в) надмірна прямолінійність.
Обробка й інтерпретація

результатів: обробку рс3ультатів

тесту можна проводити відповідно до таблиці, де і представлено су
марну кількість балів, а також відповідний числу балів рівень осо
бистісної конфліктності. Високий рівень конфліктності припускаr
наявшсть цшого ряду рис характеру, що зумовлюють продукування

конфліктів, використовування конфліктогенів спілкування, 1, зви
чайно ж, підвищення конфліктної взаємодії у колективі.

'

№

Основні бали

№

Основні бали

№

Основні бали

питання

відповідей

питання

відповідей

пиrання

відповідей
а)2,6) 1,в)3

]

а)

в)

3

6

а)

2, 6) 3,

в)

1

] ]

2

а)3,6)2,в)

J

а)

3, 6) 2,

в)

1

12

а)

3, 6) 2.

в)

1

3

а)J,6)3,в)2

а)3.6)2.в)

1

13

а)

2. 6) J,

в)

3

4

а)

3, 6) 2,

в)

1

7
8
9

а)

2, 6) J,

в)

3

14

а)

1, 6) 2,

в)

3

5

а)

3, 6) 2,

в)

1

10

а)

3, 6) 1,

в)

2

J, 6) 2,

!
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Сума балів

14-17

Рівні конфліктності

1-

дуже низький

Сума балів

30-32

Рівні конфліктності

6-

трохи вище

середнього

18-20

2-

низький

33-35

7-

21-23

3-

нижче середнього

36-38

8-

високий

24-26

4-

трохи нижче середнього

39-42

9-

дуже високий

27-29

5-

середні~::~

Тест№

вище середнього

2

Чи конфліктна Ви особистість
Інструкція: прочитайте уважно кожне із запитань та виберіть
один і·~ пропонованих варіантів відповіді.
Питання:

І.

У гро:\1адському транспорті почалася суперечка на підвищених
тонах. Ваша реакція'?
а) не беру участь;
б) стисло висловлююсь на захист сторони, яку вважаю правою;

в) активно втручаюся, «викликаю вогонь па себе».

2.

Чи виступастс Ви на зборах із критикою керівництва?
а) ні;

6)

тільки в разі, якщо маю на ·ге вагомі підстави;

в) критикую з будь-якого питання не тільки начальство, але
тих, хто його захищає.

3.

Чи часто Ви сперечаєтесь з друзями?

а) тільки, якщо ці люди не образливі;
б) лише з принципових питань;
в) суперечки
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Уявіть, Ви стоїте в черзі. Як Ви реагуєте, якщо хтось намагаєть

ся пройти без черги?
а) обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче;
б) роблю зауваження;

в) проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком.

5.

Вдома на обід подали недосолене блюдо. Ваша реакція?
а) не підніматиму шум через дурниці;
б) мовчки візьму сіш,ницю;

в) не утримаюся від їдких зауважень, і, мабуть, демонстративно
відмов;1юся від їжі.

6.

Якщо на вулиці, у транспорті, Вам наступи,1и на ногу?
а) з обуренням 110;(11влюся на кривдника;
б) сухо зроблю зауваження;
в) висловлюся, не соромлячись у виразах.

7.

Якщо хтось із близьких купив річ, яка Вам не сподобалася?
а) промовчу;

б) обмежуся коротким тактовним комснтаре:\f;
в) в;шштую скандал.

8.

Не новезло в лотереї. Як Ви до цього віднесетесь?
а) постараюся здаватися байдужим, але в душі дам слово ніко

ли більше не брати участь в ній;
б) не приховаю досаду, але поставлюсь до того, що відбулося, з

гумором, пообіцявши взяти реванш;
в) програш надовго зіпсує настрій.
Обробка та інтерпретація результатів: підрахуйте набрані

бали, виходячи з того, що кожна відповідь: «а>>

2

бали, «в»

-

-

4

бали, «б»

-

О балів.
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Від

30

до

44

балів. Ви тактовний і миролюбнийі, вправно йдете

від суперечок і конфліктів, уникаєте критичних ситуацій на роботі й
удома. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожче» ніко;ш не бу

ло Вашим девізом. Можливо, тому Вас іноді називають пристосу
ванцем, наберіться сміливості, якщо обставиІ!и вимагають вислов
люватися приннипово, не дивлячись на людей.

Від

15 до 29 бадів.

Вас вважають людиною конфліктпою. Але на

справді конфліктуєте Ви лише тоді, коли немає іншого виходу, та всі
інші засоби вичерпані. Ви п:~срло відстоюсге свою думку, не думаючи
про те, як це ві,1іб'сться на Вашо~1у службовому положенні або при
ятельських відносинах. При цьому Ви не виходите за межі коректнос
ті, не принижуєтесь ,10 образ. Все це викликас пошану до Вас.
Від

1О

до

14

(і{uів. Супсрс•1ки й конфлікти

-

це повітря, бе·3

якого Ви не можете жити. Вам подобається критикувати інших, але
коли Вам це вигідно, і, якщо Ви відчунаєте заунаження з 11риводу се
бе, можете «з'їсти живнсм». Ваша критика

-

ради критики, а не на

користь справи. Дуже важливо доводиться тю1, хто поря,1 і1 Вами

--

на роботі й удо:v1а. Ваша нестриманість і грубість відштовхує людей.

Чи не тому у Вас немае справжніх лрузів? Словом, зробіть спробу
перебороти свій складний, і, можна сказати, безглуздий характер.

Тест№ З
Оцінка готовності до переговорів
і розв'язання конфліктів
Інструкція: Приступаючи до тесту, Ви повинні представити у
всіх подробицях і дета;1ях один

-

два останніх конфлікти, які у Вас

виникали. Далі від Вас вимагається оцінити рівень сноїх: а) знань;
б) умінь; в) здібностей, які Ви змог,1и проявити у ситуапіях перего

ворів, веденні су11сречок і дискусій, вирішенні конфлікгів.
Отже, від Вас вимш,ається дати 3а 9-баjjьною шкалою оц1нку

того, наскільки Ви бу,1и компетентні
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а)

Знати:

1.
2.

Історію зародження й розвитку конфлікту.

Психологічні та інші особливості учасників конфлікту й осіб
найближчого оточення.

З.

Особливості типів і видів конфліктів.

4.
5.
6.
7.

Основні прийоми і правила ведення суперечок.
Основні приЙО:\Ш і правила ведення 11ереговорів.
Основні прийоми і правила вирішення конфлікту.
Свої сильні й слабкі сторони, якості, які у Вас виявляються в

конф.'1іктній ситуації і при веденні переговорів.
б)

Уміти:

1.

Визшtчати й діагностувати тип і вид конкретно взятого конфлікту.

2.
3.

Встановити контакти навіть із вороже налаштованими до вас

Іти на розумні компроміси.
особами.

4.
5.

Застосовувати контрприйоми проти брудних прийомів і методів.

б.

Вести переговори з розв'язання конфлікту навіть тоді, коли

Нейтралізувати дії осіб, які розпалюють конфлікт.
протилежна сторона проти переговорів.

7.

Передбачати й 11ропюзувати хід розвитку нодій, пов'язаних із
конфліктом.

в)

Бути здатним:

1.
2.
3.
4.

Проявляти принциповість і гнучкість у вирішенні конфлікту.

Встановити діалог і коректно вести переговори.
Самокритично оцінювати ситуацію і прогнозувати розвиток подій.
Проявляти витримку і високоморальні якості навіть у ситуації
загострення ко11ф;1ікту.

5.

Зацікавити проти,1ежну сторону у позитивному результаті роз
в'язання конфлікту.

б.

Бачити можливі тенденції розвитку конфлікту.

7.

Враховувати і не допускати своїх минулих промахів і помилок.
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Обробка й інтерпретація результатів: отже, Ви можете пора
хувати, який рівень Вашої компетентності й готовності до вирішен
ня конфліктів. Радимо Вам окремо підрахувати по блоках рівень:
а) знань; б) умінь; в) здібностей.
Рівень розвитку

Сума балів

Сума балів

7-14

1-

дуже низький

39-44

15-20

2-

низький

45-50

Рівень розвитку

67-

трохи вище серещ;ьоrо

вище середнього

21-25

3-

нижче середнього

51-55

8- високий

26-32

4-

трохи нижче середнього

56-63

9-

33-38

5-

середній

дуже високий

Підрахувавши окремо рівень ваших знань, умінь, здібностей,
щоб успішно вирішувати конфлікти і вести переговори, Ви повинні
на основі порівняльного аналізу зробити для себе висновки. Чого
вам якнайбільше не вистачає

-

знань, умінь або здібностей? Вихо

дячи з uього, Вам бажано розробити для себе програму власної са
моосвіти й саморозвитку в uьому напрямку.

Тест№4
Оцінка тактики переговорів у конфліктах
Інструкція: у кожному питанні тесту виберіть, відзначивши
свій вибір, відповіді «А» або «Б».
Питання:

І.

а) Звичайно я досягаю свого.

б) Частіше я прагну знайти точки зіткнення.

2.

а) Я намагаюся уникнути неприємностей.

б) Коли я доводжу свою правоту, на дискомфорт партнерів не
звертаю уваги.

318

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ
ДОДАТОК

З.

а) Мені неприємно відмовлятися від своєї точки зору.
б) Я завжди прагну увійти в положення іншої людини.

4.

а) Не варто хвилюватися через розбіжності з іншими ЛЮ/~ьми.
б) Розбіжності завжди хвилюють мене.

5.

а) Я прагну заспокоїти партнера і зберспи з ним нормааьні відносини.
б) Завжди слід доводити свою точку зору.

б.

а) Завжди слід шукати загальні точки зору.

б) С:1ід прагнути здійснення своїх задумів.

7.

а) Я повідомляю свою точку зору і прошу партнера висловити
його точку зору та думки.

б) Краще продемонструвати перевагу своєї логіки міркування.

8.

а) Найчастіше я намагаюся переконати іншу людину.
б) Найчастіше я намагаюся зрозуміти точку зору іншої людини.

9.

а) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

б) Розмовляючи, я стежу за розвитко:\1 думок іншої людини.

10.

а) Я відстоюю свою позицію до кінця.
б) Я схильний змінити позицію, якщо мене переконають.

Обробка та інтерпретація резуJІьтатів: Порахуйте бали і ви-

:шачте збіги:
П (протидія)

-

С (співпраця)-

І А, 2Б, ЗА, 4А, 5Б, б Б, 7Б, 8А, 9А, І ОА.

1Б,

2А, ЗБ, 4Б, 5А, бА,

7 А,

8Б, 9Б, І ОБ.

Визначте, що переважає у Вашій власній поведінці (Сабо П), а
також визначте, на що Ви більше орієнтовані: на прагнення будь-що
домогтися перемоги, довести своє (вротидія, конкуренція, конфрон

тація), або на прагнення сумісно (ко.1с1·іально) вирішити проблему
(орієнтація на рішення питання, на справу, на співпрацю, на коопе
рацію). Природно, друга тактика більш продуктивна.
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Тест№5
Оцінка рівня контактності особистості
Інструкція: Чи можете Ви встановлювати контакти з іншими

людьми? Легко або складно Вам це дасться? Дайте відповіді на за
питання тесту та отримайте відповідь на означені питання.
Питання:

І.

Звичайно, я спокшно переношу надмірно сконцентрованих на
собі і самозадоволених людей, навіть тоді, коли вони похваля
ються або іншим чином показують, якої високої думки вони
про себе:
а) так, твердження вірне;
б) вірно, але шось середнє;
в) ні, невірно.

2.

Я сумніваюся в чесності людей, які прояв,1яють більше друже
любності, ніж я можу чекати:
а) згодний (на);

б) невпевнений (а);
в) незгодний (на).

3.

Якшо хто-небудь розсердився на мене, то я:

а) роблю спробу його (її) заспокоїти:
б) не знаю, що зробив (а) би;

в) сам (а) розсердився (лася) би.

4.

Нема абсолютно поганих людей, просто треба прагнути зрозу

міти людину, і вони відповість добром:
а) згодний (а);
б) невпевнений (а);
в) незгодний (на).
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5.

Коли роблять спробу керувати мною, я навмисне роблю все навпаки:

а) саме так і поступаю;
б) невпевнений (на);

в) не проявляю незадоволеності.

6.

Якщо керівництво або члени сім'ї в чомусь мені дорікають, то,
як правило, я стою пльки за справу:

а) згодний (на);

б) невпевнений (а);
в) незгодний (а).

7.

Іноді жартома я роблю яке-небудь (іноді невдале) зауваження
тільки для то1·0, щоб здивувати ;нодей і 1юдивитися, що вони на

ue

скажуть:

а) так, буває;
б) складно відповісти;
в) ні, ніколи так не роблю.

8.

Мені подобається ретельно продумувати, як вплинути на інших
людей, щоб вони допомогли мені досягти моєї цілі:
а) згодний (а):
б) невпевнений (а);
в) незгодний (а).

9.

Якщо моє вдале зауваження залишилося непоміченим:
а) я не повторюю його;

б) не можу відповісти;

в) повторюю своє зауваження знову.

1О.

Іноді я засмучуюся через те, що люди кажуть про мене погані
речі поза очі, ще й без всяких на те підстав:
а) так, згодний (а);

б) не знаю, що відповісти;
в) ні, не згодний (а).

321

~

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель

~

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІК7У: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

Обробка та інтерпретація результатів: підрахуйте суму балів.
Відповіді «а>> на питання:

2

бали; «б»

по

-

1 балу.
5

С).ма 1wе11ше ні:ж

2, 5, 7, 8, 1О --

і «В» на:

1,

З,

4, 6. 9 -

по

балів. Ви лагідний, не схильний до зазд

рощів, легко ладнаєте з людьми. не прагніть будь-що перевер
шити оточуючих. Ви ставите перед собою складні перспективні

цілі. Якщо не обмежують і не прищсмлюють перспективних ці
лей, задач, Ви спокійно працюєте в групі. Про людей, як віл.сут
ніх, так і присутніх, Ви висловлюєтесь добре, більше схильні їх
захищати, ніж засуджувати. Негативні емоції швидко знию1юп, і
Ви спокійно, без образи встановлюєте контакт із людиною. яка
образила Вас.
Сума від

6 до 12

балів. Ви достатньо гнучкий у стосунках з ін

шими людьми, але змінюєте думку про людину тяжко, не дивлячись

на очевидні для всіх факти. Ви готовий змінити думку про людину
швидше в кращу сторону, ніж в негативну. Перш ніж перейти ш.1
дружні відносини, Ви якийсь час вивчаєте людину. Ви відкриті для
компромісних рішень, конфліктні стосунки для Вас є швидше такти
кою, ніж способом життя.
СуJІш від

1З

до

20

балів. Ви

-

обережна людина, у всьому

бачите таємницю, повний сумнівів у своїй безнеці, схильний до
недовірливості й підозрілості. Ваша гордість не допускає мож
ливості бути беззахисним. Ви завжди готовий до боротьби, жи

вете в очікуванні конфлікту і тим самим провокує його. Ви зна

єте прийоми «супротивників», умієте управляти оточуючюли,
добиватися своїх цілей за до1юмогою певного набору універ

сальних дій. Проте Ви не враховуєте і погано орієнтуєтеся у
глибинних

знаннях

психології

людей,

їх

особливостей,

не

враховуєте внутрішній світ людей, вступаючи з ними у ділові
стосунки.

Сума більше ні:ж:

20

балів. Для Вас конфлікт

-

с11осіб жит

тя. Вам важко встановлювати позитивні відносини з людь:v~и.
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Тест№б
Оцінка стилю спілкування
Інструкція до тесту: Нечасто нам вдається поглянути на себе
«Зі сторони», адже у кожного існує улюблена манера спілкування,
те, що звичайно називають стилем. Даний тест допоможе Вам визна

чити властивий вам стиль спілкування з іншими людьми. Спробуйте
з його допомогою зрозуміти, чи достатньо Ви коректний з іншими
людьми.

На кожне з

20

запитань тесту дається три варіанти відповідей

-

підкресліть той варіант, який Вас більше влаштовує. Якщо жодна
відповідь Вам не підходить, переходьте до наступного запитання.
Для порівняння «стильового 11рофілю», який Ви можете отримати
шшрикінці тесту, занропонуйте тому, чия думка для Вас має значен

ня, відповісти замість Вас. Отримані дані слід розглядати як інфор
мацію до роздуму і роботи над собою.
Питання тесту:

І.

Чи схильний ви шукати шляхи до примирення після чергового
с,1ужбового конфлікту?
а) завжди;

б) іноді;
в) ніколи.

2.

Як Ви поводитесь у критичній ситуації?
а) внутрішньо бурхливо;

б) зберігаю повний спокій;
в) втрачаю самовладання.

3.

Яким вважають Вас колеги?
а) самовпевненим і заздрісним;

б) доброзичливим;
в) спокійним і заздрісним.
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4.

Як Ви відреаrуєте, якщо Вам запропонують відповідальну посаду?
а) прийму її з деякими побоюваннями;

б) погоджуся без коливань;
в) відмовлюся заради власного спокою.

5.

Як Ви поводитесь, якщо хтось із колег візьме з Вашого столу папір?
а) видам йому «по перше число»;
б) примушу повернути;
в) запитаю, чи не потрібно йому ще що-небудь.

6.

Якими словами Ви зустрінете чоловіка (дружину), якщо він (во
на) повернувся (повернулася) пізніше ніж завжди?
а) що тебе так затримало?
б) де ти стирчиш так довго'?
в) я почав (а) хвилюватися.

7.

Як Ви поводитеся за кермом автомобіля?

а) прагну обігнати машину, яка «пока:;ала мені хвіст»;
б) мені все одно, скільки авто:vюбі.1ів мене обійшло;
в) поспішаю з такою швидкістю, шоб ніхто не наздогнав мене.

8.

Якими Ви вважаєте свої погляди на життя?
а) збалансованими;

б) легковажними;
в) украй жорсткими.

9.

Що Ви робите, якщо не все вдається?
а) намагаюся звалити вину на іншого;
б) корю себе;
в) сп~ю надалі обережнішю,1.

1О.

Як Ви реагуєте на фейлетон про випадки розбещеності серед
сучасної молоді?
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а) пора б вже молоді заборонити такі розваги;
б) треба створити їм можливість організовано і культурно від
почивати;

В) Ї ЧОГО МИ З НИМИ ВОЗИ:\ЮСЯ.

11.

Що Ви відчуваєте, якщо посада, яку Ви хотіли зайняти, дістала
ся іншому?
а) і навіщо я тіпьк11 па це витрачав час;
б) видно, що ця ,1юдиш1 начальству приrмніше;

в) можливо, мені

12.

uc

вдасться івши:\1 paзo:vi.

Які відчуття Ви відчуваєте, коли 11рогля;щєте страшний юно
фільм?
а) переживаю почуття страху;

б) скучаю;
в) отримую щире задоволення.

13.

Як Ви ведете себе, якщо утворився затор на дорозі, а Ви спіз
шоєтесь на важлину нараду?

а) нервую під час наради;
б) роблю спробу викликати поблажJІивість партнерів;
в) зас:-.1учуюеь.

14.

Як Ви ставитесь до нласних спортивних успіхів?
а) обов'язково прагну виграти;

6)

ціную задоволення відчути себе знову молоди:v~;

в) дуже серджуся, якщо програю.

15.

Як Ви вчините, якщо Вас погано обслуговують у ресторані?
а) стерп,1ю, уникаючи скандалу;

б) викличу метрдотеля і зроблю йому зауваження;

в) відправлюся 3і ск<~ргою до директора ресторану.
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16.

Як Ви вчините, якщо Вашу дитину образили у школі?
а) поговорю з вчителем;

б) влаштую скандал батькам;
в) пораджу дитині дати здачу.

17.

Яка Ви людина?
а) середня;

б) самовпевнена;

в) пробивна.

18.

Що Ви скажете підлеглому, з яким зіткнулися у дверях?
а) пробачте, це моя вина;

б) нічого, дурниці;
в) уважніше Ви не могли б бути.

19.

Ваша

реакція

на

статтю

в

газеті

про

хушганство

серед

молоді?
а) коли ж, нарешті, будуть вжиті конкретні заходи;

б) треба було б ввести суворе покарання;
в) не можна все валити на молодь, винні й вихователі.

20.

Яку тварину Ви любите?
а) тигра;

б) кішку;
в) ведмедя.

Обробка й інтерпретація результатів: Обробка результатів

здійснюється за допомогою таблиці. Напроти номера питання у вер
тикальній колонці таблиці знаходиться та відповідь, яку Ви підкрес
лили. Визначте його оцінку в балах. Бали підсумовуйте. Якщо Ви не
обрали відповідь із запропонованих варшнпв, то з даного питання

Ви набрали

326

«0»

балів.

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ
ДОДАТОК

Бали за

Питання

відповідь
Пункти

1 2

з

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

І

2

з

2

з

2

2

2

з Із

1

з

1 2

І

І

1

1

2

з

б)

2

]

2

з

2

з

1

І

2

І

2

2

з

з

2

з

з

І

2

в)

з

З

І

І

І

І

з

2

!1

2

2

1 2

1 2

з

2

2

з

І

а)

35--44

1

з

6ади. Ви помірно агресивний і конфліктний. Вам супро

водить успіх в житті, оскі:1ьки у Вас достатньо щорового чсстолюб

с гва. До критики Ви ставитесь доброзичливо, якщо вона ділова і без
претензій.

45

ба:zіе і бi_'fhtue. Ви надмірно агресивні і неврівноважені, не

рідко буваєте надмірно жорстоким по відношенню до інших людей.

Сподіваєтесь 11ійти до управлінських «верхів», розраховуючи на свої

сили. Добиваючись успіхів у якій-небудь сфері. Ви можете жертву
вати інтересами оточуючих. До критики ставитесь подвійно: крити
ку «зверху» приймаєте, а критику «Знизу» сприй:'vІаєте хворобливо,

інколи і недбало.

34

бали і ,1ие11u1е. Ви надмірно миролюбні, що пов'язано з не

достатньою упевненістю у власних силах і можливостях. Це, звичай

но ж, не означає, що Ви гнетеся під будь-яким вітром. Та все ж біль
ше рішучості Вам не перешкодить! До критики «Знизу» ставитесь
доброзичливо, але побоюєтеся критики «Зверху».

Якщо з

7 11итань -

7

і більше питань, Ви набрали по З бали і менш ніж з

по

1 балу, то Ваша агресивність носить швидше руйнів

ний, ніж конструктивний характер. Ви схильні до непродуманих
вчинків і запеклих дискусій. Ви відноситесь до людей зневажливо і
своею поведінкою провокуєте конфліктні ситуації, яких цілком мог
ли б уникнути. Якщо ж з
менш ніж з

7

питань

-

3

7

і більш 11итань Ви отримали по

1 балу

і

бали, то Ви надмірно замкнені. Це не озна

ч<1с, що В::1м не властиві спалахи агресивності, але Ви придавлюєте й
регу:1юєте їх дуже ретельно.
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Тест№

7

Оцінка врівноваженості у конфліктах

і схильності до нервових зривів
Інструкція: Чи загрожує Вам нервовий зрив? Ви дізнаєтесь про
це, відповівши на запитання тесту.
Питання:

І.

Чи важко Ва!\1 звернутися до кого-небудь із прохання!\1 110 допо
могу?

а) Так, завжди (З);
б) Дуже часто

(2);

в) Іноді(!);
г) Дуже рідко (О);
д) Ніколи (О).

2.

Чи думаете Ви про свої проблеми навіть у вільний час?
а) Дуже часто
б) Часто
в) Іноді

(5);

(4);
(2);

г) Дуже рідко (О);

д) Ніколи (О).
З.

Бачивши, що у людини щось не виходить, чи випробовуєте Ви

бажання зробити це замість нього?
а) Так, завжди
б) Дуже часто

в) Іноді

(5);
(4);

(2);

г) Дуже рідко (О);
д) Ніколи (О).

4.

Чи довго Ви переживаєте через неприємності'?
а) Так, завжди
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б) Дуже часто

в) Іноді

(4);

(2);

г) Дуже рідко (О);

д) Ніколи (О).

5.

Скільки часу Ви відпочиваєте?
а) Більше трьох годин (О);
б) Дві-три години (О);
в) Одну-дві години

r)
б.

Ні однієї хвилини

(2);
(4).

Чи перебиваєте Ви, не дослухавши, людину, яка пояснює Вам

що-небудь, із зайвими подробицями?
а) Так, завжди

(4);

б) Часто (З);
в) В залежності від обставин

(2);

r) Рідко (І);
д) Ні (О).

7.

Про Вас говорять, що Ви завжди поспішаєте?
а) Так, це так

(5);

б) Часто поспішаю

(4);

в) Поспішаю, як і усі (І);

r)

Поспішаю тільки у виняткових випадках (О);

д) Ніколи не поспішаю (О).

8.

Чи важко Вам відмовитися від смачної їжі?
а) Так, завжди (З);

б) Дуже часто

(2);

в) Іноді (О);
г) Дуже рідко (О);
д) Ніколи (0).
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9.

Чи доводилося Вам робити декілька справ одночасно?
а) Так, завжди

б) Дуже часто

(5);
(4);

в) Іноді (З);
г) Рідко

( 1);

д) Ніколи (О).

1О.

Чи вважається, що під час розмови Ваші думки кружать десь далеко?
а) Дуже часто
б) Часто

(5);

(4);

в) Трапляється (З);
г) Дуже рідко (О);
д) Ніколи

11.

(0).

Чи не здається Вам деколи, що люди говорять про несуттєв1,

порожні речі?
а) Дуже часто
б) Часто
в) Іноді

(5);

(4);
(1 );

г) Рідко (О);
д) Ніколи (О).

12.

Ви нервуєте, коли стоїте у черзі?
а) Дуже часто

(4);

б) Часто (З);

в) Дуже рідко (І);
г) Ніколи (О).

13. Чи любите Ви давати поради?
а) Так, завжди
б) Дуже часто
в) Іноді

(4);
(3);

( 1);

г) Дуже рідко (О);
д) Ніколи
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14.

Чи довго Ви вагаєтеся перш, ніж схвалюєте якесь рішення?
а) Завжди (З);
б) Дуже часто
в) Часто

(2):

( 1);

г) Дуже рідко (З);
д) Ніколи

15.

(0).

Як Ви розмовляєте?
а) Квапливо, скоромовкою
б) Швидко

(3);

(2):

в) Спокійно (О);

г) Поволі (О);
д) Важливо (О).
Обробка та інтерпретація результатів:
Від

45

до

60

очок

-

нервовий зрив для Вас

-

реальна загроза.

Перевірте кров'яний тиск і вміст холестерину в крові. Вам треба
з:-.1інити спосіб і ритм свого життя.
Вісі

20

до

44

очок

-

Вам потрібно відноситися до життя спокій

но й уміти внутрішньо розслабитися, знімаючи напругу.
До

19

очок

-

Вам вдається зберігати спокій і врівноваженість.

Старайтеся і нада.1і уникати хвилювань, не звертати увагу на дурни

ці, не спрИЙ:\1ати драматично будь-які невдачі.
llуль очок

-

коли Rи відповідали чесно і відверто, то єдина не

безпека, яка Вам загрожує, це надмірний спокій і, зазвичай, нудьга.

Тест№ 8
Оцінка характеристик і рівня тривожності
(варіант методики Ч. Спілбергера)
Інструкція: Тр11во:щ:11ість як межова властивість особистості

виявляється в очікуванні несприятливого розвитку подій. Тривож

ність є суб'єктивним проявом несприятливого стану особистості.
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Високий рівень тривожності може спостерігатися у людей із за
вищеним рівнем домагань, а також з низькою самооцінкою, і є тісно

пов'язаним із конфліктністю особистості. Тривожність визначає ін
дивідуальну чутливість особистості до стресу, підвищену схильність
до переживання незвичайних, суб'єктивно сприймасмих конфлікт
них ситуаній, а також до форсування переживань, ескалації конфлік
тогснів і психологічних захистів тощо.
Уважно прочитайте кожне з наведених тверджень в таблиці до

тесту та оберіть відповідь в правій частині таблиці (помітьте відпо

відну цифру). Над :запитаннями довго замислюватися не треба, тому
що правильних і неправильних відповідей не існує.
№

Твердження

Майже Іноді Часто Майже

п/п

ніколи

завжди

1.

Я переживаю почуrтя внутрішнього задоволення

1

2

3

4

2.

Я дуже швидко втомлююся

І

2

з

4

З.

Я легко можу заплакатк

1

""
"-

з

4

4.

Я хотів би бути таким же щасливим, як і інші

l

2

з

4

5.

Буває, ;,цоя програю через те, що

1

2

з

4

з

4

з

4

2

з

4

1

2

з

4

І

недостатньо швидно ухвалюю рішення

б.

Я відчуваю себе бадьорим

І

2

7.

Я спокійний, холоднокровний і зібраний

1

2

Очікування труднощів звичайно дуже

І

8.

турбує мене

9.

І

Я дуже переживаю через дурниці

10.

Я цілком щасливий

11.

Я приймаю все надто близько до серця

12.

Мені не вистачає упевненості в собі

ІЗ. Я відчуваю себе в безпеці

І

І

І

і

І

2

з

4

1

2

з

4

1

2

з

4

1

2

з

4

14.

Я прагну уникаrи критичних ситуацій і труднОШ:в

1

2

з

4

15.

У мене буває нудьга

1

2

з

4
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№І

п/п

Майже Іноді Часто Майже

Твердження

1

ніколи

завжди

16.

Я задоволений

1

2

з

4

17.

Всякі дурниці відволікають і хвилюють мене

1

2

з

4

Я так сильно переживаю свої розчарування,

1

2

з

4

18.

!що потім довго не можу про них забути

19.

Я врівноважена людина

1

2

з

4

20.

Мене охоплює сильний неспокій, коли я

1

2

з

4

думаю про власні справи і турбоп~

Обробка і інтерпретація результатів: З суми відповідей на пи

тання №

2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17,

18,20(думки,щохарактеризу

ють напруженість, турботу, заклопотаність) віднімається сума відпові
дей на питання

No 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19

(думки, що характеризують від

сутність тривожності). До отри:v~аної різниці додас:ься

35

балів.

Підсумкові показники:

•
•
•

л1еише иі:ж

30

від

балів

30

до

45

понад

45

балів

балів

-

-

-

низький рівень тривожності;

середній рівень тривожності;

високий рівень тривожності.

Тест№ 9
Ви у конфлікті: нервовий

-

спокійний

Інструкція: Дайте відповідь на запитання «таю> чи ні» і тод1
Ви взнаєте, чи Ви людина боязка, нервова, схильна до неспокою,

або ж навпаки

--

людина спокійна, врівноважена, здатна впоратися

з будь-якою ситуаuією.
Питання:

1.

Чи стає Вам ніяково, якщо ви знаходитеся у повній темряв і до

того ще й наодинці?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чи вважаєте Ви, що у Вас дуже багато обов'язків?
Чи турбуєтеся Ви про те, що думають про Вас оточуючі?

Чи часто Ви здригаєтеся, коли дзвонить телефон?
Чи турбуєтеся Ви по дрібницях?
Чи турбуєтеся Ви про своє здоров' я?

Чи турбуєтеся Ви про гроші?
Чи надмірно Ви псреживастс, якщо пропускаєте власну зупин
ку, коли їдете транспортом?

9.

Чи турбує Вас безсоння від того, шо Вас щось хвилює в години,
коли Ви повинні спати?

І О.

Чи Ви маєте потребу коли-небудь в снодійноІ\<1у?

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Чи потрібно було Вам коли-небудь приймати заспокійливі ліки?
Чи вважаєте Ви себе скутим?
Чи тремтить у Вас голос, коли Вас розсердити і розхвилювати?

Ви легко збентежуєтеся?
Чи легко Ви розслабляєтеся?

Чи схильні Ви більшою мірою до турботи, ніж більшість знайомих Вам людей?

17.
18.

Ви майже завжди про що-небудь турбуєтесь?

Чи легко Ви турбуєтеся?

19.

Чи страждаєте Ви коли-небудь від «нападів паніки»?

20.

Чи охоплює Вас коли-небудь бажання все кинути і втекти?

21.

Чи страждаєте Ви якими-небудь хворобами, нанриклад, виси-

22.
23.
24.
25.
26.

Чи часто Вас дратує шум?

пом на шкірі і т. д" які посилюються напругою або стресом?
Чи дратують Вас дрібні адміністративні вимоги?
Коли Вам не везе, чи турбуєтесь Ви?
Чи турбуєтесь Ви, якщо над Вами сміються?

Чи перевіряєте Ви по кілька разів, чи закриті вхідні двері, перш
ніж лягати спати?

27.
28.

Чи хвилюєтесь Ви перед тим, як іти на вечірку, в гості і т. д.?
Якщо до Вас збираються прийти Ваші друзі, чи багато часу Ви
витрачаєте, щоб приготувати все для їх прийому?
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29.
30.

Чи легко ви червонієте?
Вам не подобається знайомитися з новими людьми?
Обробка і інтерпретація результатів: Підрахуйте свої бали. У

всіх питаннях, окрім

«немає»

-

No 15,

за відповідь «так»

О очок. В питанні

відповідь <шемає»

-

No 15

-

І очко, за відповідь

за відповідь «Таю> -

О очок, за

І очко.

Підсумковий показник:

•
•
•
•

Від

21 до ЗО очок: крайня неврівноваженість, збудливість.
Від 1О до 20 очок: середня дратівливість.
Від 5 до 9 очок: врівноваженість, спокій.
Мениtе 11і.ж 5 очок: «товстошкірість», емоційна обмеженість.

Тест№

10

Оцінка схильності особистості до конфліктної

поведінки (методика К. Томаса, адаптований
варіант Н. Гришиної)
Інструкція: Перед Вами ряд тверджень, які допоможуть визна
чити деякі особливості Вашої 11оведінки. Тут не може бути відпові

дей «нравшrьних» або «помилкових». Люди різні, і кожний може ви
казати свою Л,У:\1Ку.

Є два варіанти (а і б), з яких Ви повинні вибрати один, більшою мі

рою відповідний Вашим пог.1ядам, Вашій думці про себе. Відповідати
11отрібно щонайшвидше.
Питання:

І.

а) Іноді я представляю можливість іншим узяти на себе відпові
дальність за рішення дискусійного питання.

б) Ніж обговорювати, в чому ми розходимося, я прагну зверну1и увагу на те, з чим ми обидва згодні.
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2.

......"
~
~

а) Я прагну знайти компромісне рішення.

б) Я намагаюся залагодити справу з урахуванням всіх інтересів
іншого і моїх власних.
З.

а) Як правило, я прагну досягати свого.

б) Я прагну заспокоїти іншого, і, головним чином, зберегти на
ші стосунки.

4.

а) Я прагну знайти компромісне рішення.
б) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтере
сів іншої людини.

5.

а) Вирішуючи дискусійну ситуацію, я весь час прагну знайти

підтримку у іншого.
б) Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості.
б.

а) Я намагаюся уникнути неприємностей для себе.
б) Я прагну за будь-яких обставин добиватися свого.

7.

а) Я прагну відкласти рішення дискусійного питання з тим, щоб
з часом вирішити його остаточно.

б) Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб домогтися
ІНШОГО.

8.

а) Як правило, я настирливо прагну отримати своє.
б) Я, насамперед, прагну ясно визначити те, в чому полягають

всі інтереси.

9.

а) Я думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь вини

каючі розбіжності.
б) Я роблю зусилля, щоб добитися свого.
І О.

а) Я твердо прагну досягти свого.

б) Я намагаюся знайти компромісне рішення.
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11. а) Спершу прагну ясно визначити, в чому полягають всі інтере
си, що підіймаються, і запитання.
б) Я прагну заспокоїти іншого, і, головним чином, зберегти на
ш~ стосунки.

12.

а) Зазвичай я уникаю позицію, що може викликати суперечки.
б) Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй
думці, якщо він також іде мені назустріч.

13.

а) Я пропоную середню позицію.
б) Я наполягаю, щоб було зроблено все так, як я хочу.

14.

а) Я повідомляю іншо:v1у власну точку зору і запитую про його
погляди.

б) Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів.

15.

а) Я прагну заспокоїти іншого і, головним чином, зберегги наші
стосунки.

б) Я прагну зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.

16.

а) Я прагну не зачіпати почуттів іншої людини.
б) Я прагну переконати іншого у перевагах власної позиції.

17.

а) Зазвичай я настирливо прагну досягати свого.

б) Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості.

18.

а) Якщо це зробить іншого щасливим, я надам йому можливість
стояти на своєму.

б) Я надаю іншому можливість в чомусь залишитися при своїй
думці, якщо він також іде мені назустріч.

19.

а) У першу чергу, я прагну ясно визначити, в чому полягають
всі інтереси, які підіймаються, і запитання.
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б) Я прагну відкласти рішення дискусійного запитання, щоб з
часом вирішити його остаточно.

20.

а) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.
б) Я прагну знайти краще поєднання вигід і втрат для нас обох.

21.

а) В процесі ведення переговорів я прагну бути уважним до ба
жань ІНШОГО.

б) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

22.

а) Я памагuюся лшйти позицію, що знаходиться посередині між

моєю 1юзипіпо і точкою зору іншої :~юдини.
б) Я відстоюю свої бажання.

23.

а) Як правило, я сгуµбований тим, щоб задовольнити бажання
кожного з нас.

б) Іноді я ю1даю можливість іншим узяти на себе відповідаль
ність за ро:ш'я·шння дискусійного питання.

24. u)

Якщо по:шція ко1·ось 3дuється йому дуже важливою, прагну

піти назустріч його бажанням.

б) Я прагну переконати іншого прийти до компромісу.

25.

а) Я вамuгаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.
б) Проводя•ш переговори, я прагну бути уважним до бажань іншого.

26.

а) Я пропоную сеrедню позицію.
б) Я майже 3авжди стурбований тим, щоб задовольнити бажан
ня кожного.

27.

а) Часто я уникаю птпцій, що можуть внкликати суперечки.
б) Якщо не зrобить іншого щасливи11.1, я дам йому можливість
настояти на своєму.
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28.

а) Як правило, я настирливо прагну добиватися свого.

б) Згладжуючи ситуацію, я зазвичай прагну знайти підтримку у
іншої людини.

29.

а) Я пропоную середню позицію.
б) Думаю, що не завжди варто хви,1юватися через якісь розбіжності.

30.

а) Я прагну не зачіпати почуття іншої людини.
б) Я завжди займаю таку позицію в дискусійному питанні, щоб ми
спіJ1ьно з іншою занікавлсною людиною змогли досяrти успіху.

Кількість б;шів, набраних випробовуваним по кожній шкалі. дає
уявлення про виражену у нього тенденпію до вияву відповідних
фор:-.1 поведінки в конфліктних ситуаціях.

Обробка і інтерпретація резу:1ьтатів: В таблиці кожна відпо
відь а або б дає уявлення про кількісний вираз: суперництва, спів
праці, компромісу, уникнення і пристосування.
К:1юч
мо

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникнення

Пристосування

п/п

1

2

з

4

5

а

б

1
б

2
з

б

а

4

б

а

5
б

а

І

а

б

а

7

б

8

а

9

б

10

а

б

а

б
а

б
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№!

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникнення

Пристосування

п/п

1

2

з

4

5

б

а

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
зо

б

а

б
б

а
а

б
б

а

б

а

б

а

а

б

а

б

б

б

а
а

б

а

б

а

б

а

б

а
а

а

а

б

б
а

б

б
а

Тест№ 11
Оцінка організаторських і комунікативних умінь

і схильностей (КОС-1)
Інструкція: Комунікативні і організаторські уміння займають
одну з найважливіших ролей в організації продуктивного і безконф

ліктного спілкування. Дайте відповіді на запитання («таю> або ні»):
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1.
2.

Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?
Чи часто Вам вдається схилити більшість колег до ухвалення
Вашої думки?

3.

Чи довго Вас турбує відчуття образи, заподіяної Вам ким-не
будь з Ваших друзів'?

4.

Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що
створилася?

5.

Чи су Вас прагнення до встановлення нових знайомств з різни
ми людьми?

б.

Чи подобається Вам займатися організацією свят, колективних
виїздів на природу, вечірок і др.'?

7.

Чи вірно, що Вам прио.шіше і простіше проводити час з кни
гою або, наприклад, з комп'ютером, ніж з людьми?

8.

Якщо виникли деякі перешкоди у здійсненні Ваших намірів, то
чи легко Ви відстунаєте від них'?

9.

Чи легко Ви встановлюсте контакти з людьми, які значно стар-

ше Вас за віком'?

10.

Чи любите Ви організовувати зі своїми друзя!\ш різні розваги?

11.
12.

Чи важко Вам вк"1ючатися в нові для Вас стосунки, ко:\шанії?
Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було б
виконати сьогодні?

13.
14.

Чи легко Вам вдається встановити контакш з незнайо:\1Ими людьми?

Чи прагнете Ви добиватися, щоб Ваші колеги діяли відповідно
до Вашої думки?

! 5.
16.

Чи важко Ви адаптуєтесь в новому колективі?

Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з колегами через неви
конання ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків?

17.

Чи прагнете Ви при слушній нагоді познайомитися і поговори
ти з новою людиною?

18.

Чи часто при розв'язанні важливих снрав Ви приймаєте ініціа

19.

Чи часто у Вас виникає роздратування від людей і хочеться по

тиву на себе?
бути наодинці?
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20.

Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтесь у незнайомих
для Вас обставинах?

21.
22.

Чи подобаrться Вам постійно знаходитися серед людей?
Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчи
ти начату справу?

23.

Чи відчуваєте Ви відчуття скрути, незручності або труднощі у
випадках, коли треба проявляти ініціативу, щоб познайомитися
з новою людиною?

Чи вірно, що Ви втомлюєтесь від частого с11ілкува11ня з друзями?

24.
25.
26.

Чи часто Ви проявляєте ініціативу при розв'язанні питань, що

27.

Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевненим серед малозна

Чи любите Ви брати участь у колективних заходах, розвагах'?
зачіпають інтереси Ваших л.рузів?
йомих людей?

28.
29.

Чи вірно, що Ви рідко прагнете доказу своєї правоти?
Вам не ск;1аде труднощів внести пожвавлення у малознайому

для Вас компанію?

30.

Чи подобасться Ва:-.1 організовувати щось для інших, напри
клад, свята, прояви ініціативи при підготовці вечірок?

31.

Чи прап-1ете Ви обмежити коло своїх знайомих незначною кіль
кістю людей?

32.

Чи вірно, що Ви прагнете відстоювати свою думку, власне рі
шення, якщо воно не було відразу прийнято Вашими колега:'v!и?

33.

Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши у незнайому
компанію?

34.

Чи за:-vшслюєтеся Ви, коли приступаєте до організації різних за
ходів для своїх колег?

35.

Чи правда, що Ви не відчуваєте себе ;~остатньо упевненим і спо-

36.
37.
38.
39.

Чи часто Ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення?

кійним, коли доводиться говорити щось великій групі людей?
Чи вірно, що у Вас багато друзів?

Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх колег?
Чи часто Ви хвилюєтесь, відчуваєте незручність при спілкуван
ні з малознайомими людьми?
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40.

Ви не дуже упевнено відчуваєте себе в оточенні великої групи
своїх знайомих?

Обробка і інтерпретація результатів: Відповіді порівнюються
з ключем (окремо по ко:v1унікативних і по організаторських уміннях)
Ключ:

Комунікативні уміння і схильності: «Так»

- питання: 1, 5, 9, 13,
-- питання: 3, 7,11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
Орпшізаторські уміння і схильності: «Таю> - питання: 2, 6, 10, 14,
18. 22, 26, 30, 34, 38. «Ні>> - питання: 4, 8, 12, 16. 20, 24, 28, 32, 36, 40.

17, 21, 25, 29, 33, 37.

«ІІі»

Підраховується кількість співпадаючих з ключем відповідей,
потім обчислюється Д 0

-

оцінний коефіцієнт (КК

мунікативних схильностей і у:-.іінь) і (Д,

-

коефіцієнт ко

коефіцієнт організа

-

торським схильностям і умінням) по формулі:
до=

де:

Д0
С

0,05.

величина оцінного коефіцієнта;

-

-

с

кількість співпадаючих з ключе:-.1 відповідей.

Оцінний коефіцієнт може варіювати від О до
близькі до

1,

1.

Показники,

говорять про високий рівень комунікативних і органі

заційних схильностей і умінь, близькі ,rю О

-

про низький рівень.

Первинні показники оцінних коефіцієнтів (КК і Д 0 ) можуть бути пе
реведені в бали, що свідчать про різні рівні умінь, що вивчаються.
Оцінний тшефіцієнт комунікатuвІ/ИХ схиль11остей і улtіІ/ь:
О, l 0-0,45
0,46-0,55
0,56-0,65
0,66-0, 75
О, 76-1 -

-

низький;

нижче середнього;
середній;

високий;

дуже високий.
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Оцінпий коефіцієнт організаторських схильностей і умінь:

0,20-0,55 - низький;
0,56-0,65 - нижче середнього;
0,66-0, 70 - середній;
0,71-0,80 - високий;
0,81-1 - дуже високий.

Тест№ 12
Оцінка комунікативного контролю в спілкуванні

(адаптований варіант тесту М. Снайдера)
Інструкція: Комунікативний контроль грає важливу роль в ор

ганізації бt:зконфліктного спілкування між людьми і є тісно пов'яза
ни~~ з емоційною сферою та з рівнем саморегуляції людини.

Оцініть кожний із запропонованих нижче висловів стосовно се
бе як вірне («В») або як невірне, або переважно невірне

( «Н»)

і Ви

взнаєте, який Ваш комунікативний контроль.

1.

Мені здається важким

мистецтво наслідувати звички

шших

людей.

2.

Я б, мабуть, зміг (змогла) зваляти дурня, щоб привернути увагу
або потішити оточуючих.

З.

З мене міг би вийти непоганий актор (акторка).

4.

Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш гли
боко, ніж це є насправді.

5.
6.

В компанії я рідко опиняюся в центрі уваги.

В різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто по
воджуся абсолютно по-різному.

7.
8.

Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний (а).

9.
10.

Я можу буги доброзичливим (ою) з людьми, які мені неприємні.

Щоб досягти успіху в справах і у відносинах з людьми, я праг
ну бути таким (ою), яким (ою) мене хочуть бачити.
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Обробка та інтерпретація результатів: ІІо І балу нарахову

ється за відповідь «Н» па І,

5 і 7 питання

і за відповідь «В» на решту

всіх питань.
Підрахуйте суму балів і порівняйте отриману суму балів з нор
мативними, представленими нижче, і визначите, як характеризуєть
ся властивий Вам комунікативний контроль:

0-3 ба1u •

11изький кому11ікатив11uй котпроль. характеризується:

стійкістю поведінки, людина не ввижає потрібним змінюватися
залежно від ситуацій і не враховує особливостей нартнера по
спілкуванню, а також особливостей ситуацій;

•

схильністю л:о спонтанного і щироr·о саморозкриття в спілку
ванні, безпосередністю, відвертістю:

•
•

«незру<rnістю» в спілкуванні внас.1ідок 11ря"'1олінійності, 11еп1учкості;
стійкістю «Я», малою схильністю до ·з:-.1і11 і схильністю до сте
реотишв.

4-6 ба•1ів •
•

.

середній ко.11у11ікатив11ий кот11ро.1ь. характеризується:

.

.

щир1стю, спонтаншстю поведшки;

нестриманістю в емоційних виявах і схильністю до афектів, об
раз, конфліктів;

•
•

схильністю враховувати у своїй поведінщ штереси оточуючих;
низькою саморегуляцією.

7-10 ба1ів -·високий ко,11у11ікативний ко11тр(пь, характеризується:
•
•
•
•

легкістю входження в будь-яку роль;

•

умінням постійно тримати себе у формі, стежити за собою,

гнучкістю реагування на різні зміни ситуації;
хорошим самопочуттям

1 настроєм;

схильністю до прогнозування і передбачення враження, яке
справляє на оточуючих;

знанням, де і як поводитися, умівня:-.1 управляти проявами своїх
емоцій;

•

труднощами у спонтанному самовираженні, відсутністю тяжіння

до непрогнозованих ситуацій. Характерна позиція: «Я такий,
який я є в даний момент».
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Не забувайте, що поняття «комунікативний контроль» в склад
них, у тому числі і конфліктних ситуаціях, тісно пов'язане з 1юнятrя\1

«ко~1унікативні уміння», а тому включає не ті,1ьки оцінку іншого в тій
або іншій ситуації, але і визначення його сильних і слабких сторін,
уміння

встановити дружню

атмосферу для

вирішення

конфлікту.

уміння зрозуміти проблему і бажання іншого. стати на його позицію,

і, нарешті, здійснювати контроль партнерських, дружніх відносин
прогнозувати розвиток інцидентів і конфліктних ситуацій тощо.

Тест№

13

Оцінка умінь говорити і слухати

(тест У. Маклені

)

Сформованість умінь говорити і слухати грають найважливішу
роль в прихильності до себе людей, в підвищенні привабливості і е\1патійності спілкування з Ва\Ш, в зниженні конфліктогенності су11е

речностей і зіткнень, у створенні атмосфери партнерства і співпраці.
Інструкція: Необхідно відповісти на кожне запитання тест~'
«таю> чи ні».
Питання:

J.

Коли Ви розмовляєте, пояснюєте що-небудь, чи уважно стежи
те за тим, щоб слухач Вас 3ро3умів'?

2.

Чи підбираєте Ви слова, віаповідні рівню підготовки і розумін
ня слухача?

З.

Чи обдумуєте Ви побажання, вказівки, прохання, перш, ніж їх
виказати?

4.

Якщо Ви виказали нову думку. і Ваш слухач не з~дає питань.

5.

Чи стежите Ви за тим, щоб Ваші вислови були якомога біль(JІ

чи вважаєте Ви, що він зрозумів її?
визначеними, ясними, короткими?
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б.

Чи обдумуєте ви заздалегідь свої ідеї, пропозиції, щоб не гово
рити незв'язно і незрозуміло?

7.
8.

Чи заохочуєте Ви задавання питань?
Чи вважаєте Ви, що знаєте думки оточуючих, чи задаєте ви пи

тання, щоб це з'ясувати?

Чи розрізняєте Ви факти і думки?

9.
10.

Чи шукаєте Ви нові заперечення проти аргументів співбесід

11.

Чи прагнете Ви, щоб Ваші друзі (слухачі) у всьому ногоджува

ника?

лися з Вами?

12.
13.

Чи завжди Ви говорите ясно, чітко, повно, стисло і ввічливо?
Чи робите Ви паузи в розмові, щоб і самому зібратися з думка
ми, і слухачам дати можливість обдумати Ваші пропозиції, за
дати питання?
Обробка і інтерпретація результатів: Якщо Ви, не замислюю

чись, відповісте «таю> на всі питання, окрім

4, 8, 1О

і 11-го, то :'vІожна

вважати, що Ви володієте прийомами гра~ютного, безконфліктного,
не викликаючих захисну реакцію, спілкування, вмієте висловлювати
свої думки і слухати співбесідника, володієте основними уміннями
для вироблення загальної точки зору і розуміння, для вирішення і
профілактики конфліктних ситуацій.

Тест№

14

Чи вмієте Ви слухати

(методика М. Снайдера)
Інструкція: Відзначте ситуації, які викшн:ають у Вас незадово
лення, досаду або роздратування в процесі бесіди з будь-якою люди
ною

-

будь то Ваш друг, колега по службі, безпосередній началь

ник, керівник або нросто винадковий співбесідник.
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Питання:

J.

Співрозмовник не дає мені шансу висловитися, у мене є що ска

зати, але не:v~ає можливості вставити слово.

2.
3.

Співрозмовник постійно перериває мене під час бесіди.
Співрозмовник ніколи не дивиться в обличчя під час розмови, j
я не упевнений, чи слухає він мене.

4.

Роз:v~ова з таким 11артнером часто викликає почуття порожньої
витрати часу.

5.

Співрозмовник постійно метушиться, олівець і папір займаюн
його більше, ніж :-.юї слова.

6.

Співрозмовник ніколи НЄ' усміхається. У мене виникає відчуття
11езруч1юсті і тривога.

7.

Співрозмовник завжди відволікає мене 1шл1ш1ями і коментарями.

~-

ІЦо б я не виказав, співрозмовник завжди гасить мій запал.

lJ.

Співрозмовник завжди 11рагне спростувати мене.

І О.

Співрозмовник перекручує значення моїх слів і вкш1дає в них

І І.

Коли я задаю питання, співрозмовник примушує мене за

інший зміст.

хищатися.

12.
13.

Іноді співрозмовник питає мене, вдаючи, що не розчув.
Співрозмовник, не дослухавши до кінця, перебиває мене лише
для того, щоб погодитися.

14.

Співрозмовник при розмові зосереджено займається стороннім:

грає сигаретою, протирає окуляри і т. д., і я твердо упевнений,
що він при цьому неуважний.

15.
16.

Співрозмовник робить висновки за мене.
Співроз\:Іовник завжди намагасться вставити слово в моє 011ові
дання.

17.

Співрозмовник завжди дивиться на мене дуже уважно, не

18.
19.

Співрозмовник дивиться на мене, як би оцінюючи. Це турбує.

мигаючи.

Коли я пропоную що-небудь нове, с11іврозмовник говорить, що
він думає так само.

348

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ
ДОДАТОК

20.

Співрозмовник переграє, показуючи, шо цікавиться розмовою,
дуже часто киває головою, ахас і піддакує.

21.

Коли я говорю про серйозне, а співрозмовник вставляє смішні
історії, жартики, анекдоти.

22.
23.

Співрозмовник часто дивиться на годинник під час розмови.

Коли я входжу в кабінет, він кидає всі справи і всю увагу звер
тає на мене.

24.

Співрозмовник поводиться так, ніби я 3аважаю йому робити
що-небудь важливе.

25.

Спі11rозмовник вима1·ає, щоб всі погоджувалися з ним. БуJ(ь-
який його вислів завершується питанням: «Ви теж так думає
те?» або «Ви не згодні?».
Обробка і інтерпретація результатів:
І Іідрахуйте відсоток ситуацій, що викликаюп, непорозуміння

роздратування.

70-100 %-

Ви ноганиіі с11іврозмовник, Ви конфліктні і не орі

єнтовані ва партнерство в спілкуванні. Вам необхілно працювати
над собою і вчитися слухати.

40-70 % -

Вам властиві деякі недоліки. Ви критично відноси

теся до висловів, Вам ще бракує деяких вад хорошого співрозмовника,
Ви нерідко використовуєте конфліктогени, часто ображаєтеся. Уни
кайте квапливих висновків, не за~·острюйтс увагу на манері говори
ти, на дрібницях і образах, не прикидайтеся, шукайте приховане зна
чення сказаного, не монополізуйте розмову.

10-40 % -

Ви хороший співроз:'vІовник, але іноді відмовляєте

партнеру в повній увазі, повторюйте ввічливо його вислови, дайте

йому час розкрити свою пумку повністю, пристосовуйте свій темп
мислення до його промови і можете бути упевнені, що спілкуватися
з Вами буде ще приємніше;

0-]{)

% -

Ви чудовий співрозмовник і неконфліктна людина.

Ви умієте слухати. Ваш стиль спілкування може стати прикладом
для оточуючих.
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Тест№ 15
Діагностика самооцінки і впевненості у собі
в критичних ситуаціях
Інструкція: Самооцінка є центральною психологічною харак
теристику, що організує особистість. Рівень самооцінки і впевненої

в собі особистості тісно пов'язаний з конфліктністю особистості і
особливостями стилю поведінки в конфліктних ситуаціях, з викори

станням і ескалацією конфліктогенів спілкування.
Дайте відповіді на запропоновані нижче твердження, вказавши

.

.

своє вщношення до них в наступному вигляд~:

•
•
•
•
•

Я думаю про це дуже часто

- 4 бали;
- З бали;
іноді - 2 бали;
рідко І бал;
це ніколи - О балів.

Я думаю про це часто

Я думаю про це
Я думаю про це
Я не думаю про

Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене.

l.
2.

Постійно відчуваю свою відповідальність по роботі.

З.

Я турбуюся про своє майбутнє.

4.
5.

Я володію значно меншою ініціативою, ніж інші люди.

б.

Я турбуюся за свій психічний стан.

7.
8.
9.

Я боюся виглядати дурним (ою).

І О.

Я часто допускаю помилки.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Який жаль, що я не у;-.1ію розмовляти, як треба з людьми.
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Багато хто відчуває до мене ненависть.

Зовнішній вигляд інших набагато краще, ніж мій.
Я боюся виступати з промовою перед незнайомими людьми.

Який жаль, що мені не вистачає упевненості в собі.
Мені б хотілося, щоб мої дії схвалювалися іншими людьми частіше.
Я дуже скромний (на).
Моє житгя даремне.

Багато хто неправильної думки про мене.

~

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ

~

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ДОДАТОК

Мені ні з ким поділитися своїми думками.
Люди чекають від мене багато чого.

Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями.
Я легко хвилююся.
Я відчуваю, що багато хто не розуміє мене.
Я не відчуваю себе в безпеці.
Я часто хвилююся даремно.
Я відчуваю себе ніяково, коли ВХОД)І\)' в кімнату, де вже сидять люди.
Я в1дчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

Я відчуваю себе скутим (ою).
Я упевнений (а), що люди майже все приймають легше, ніж я.

Мені здається. що зі мною повинна трапитися яка-небудь неприот1сть.

29.
30.
31.

Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.
Який жаль, що я не такий товариський (а).
В суперечках я висловлююся тільки тоді, коли упевнений (а) в
своїй 11равоті.

32.

Я думаю про те, чого чекають від мене інші, на11риклад мої колеги.

Обробка і інтерпретація результатів: Підраховується сума
балів у відповідності:

•
•
•
•
•

дуже часто

-

4

бал;

часто

- 3 бал;
- 2 бал;
рідко І бал:
ніколи -- О балів.
іноді

Від О до

25

балів

-

високий рівень самооцінки, упевненість в

своїх діях.
Від
Від

25 до 45 ба·zів 46 і вище -

середній рівень самооцінки і упевненості в собі.
низький рівень самооцінки (переживання з

приводу критичних зауважень на свою адресу, сумнів в правильнос

ті своїх дій, розвиток систем захистів, у тому числі і провокація кон
фліктів).

351

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

Тест№ 16
Діагностика особистісної гнучкості

/

ригідності

Ригідність є однією з найважливіших рис особистості, що од

ностайно відноситься психологами до найважливіших. Ригідність
тісно зв'язана з конфліктогенністю поведінки, труднощами у спілку
ванні, а також нерідко зумовлює конфліктність як стійку особистіс
ну характеристику.

Ригідність припускає труднощі (аж до повної нездатності) в
зміні наміченої людиною програми діяльності в умовах, що об'єк
тивно вимагають переструктурування діяльності. Ригідність

-

це

тенденція до вкрай підвищеного збереження і непорушності своїх
установок, стереотипів, способів мислення, нездатність змінювати
поведінку і власну точку зору (у тому числі і визнавати помилки).
Інструкція до тесту: Дайте, будь ласка, відповідь на кожне за
пнпшня
І.

-

«так» або «Ні»:

Чи корисно читати книги, в яких містяться думки, протилежні
моїм власним.

2.

Мене дратує, коли відволікають від важливої роботи (напри
клад, просять поради).

3.
4.

Свята потрібно відзначати з родичами.
Я можу бути в дружніх відносинах з людьми, чиї вчинки не
схвалюю.

5.

В грі я вважаю за краще вигравати.

б.

Коли я спі·шююся абикуди, я не в змозі думати ні про що інше,
окрім як швидше доїхати.

7.
8.
9.
10.
11.
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Мені важче зосередитися, ніж іншим.
Я багато часу приділяю тому, щоб всі речі лежали на своїх місцях.
Я дуже напружено працюю.

Непристойні жарти нерідко викликають у мене сміх.
Упевнений, що за моєю спиною про мене говорять.

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ
ДОДАТОК

12.
13.
14.

Мене легко переспорити.

Я вважаю за краще ходити відомими маршрутами.
Все своє життя я суворо дотримуюсь принципів, заснованих на
почутті обов'язку.

15.
16.
17.

Часом мої думки пrоносяться швидше, ніж я встигаю їх виказати.
Буває, що чиясь безглузда помилка викликає у мене сміх.

Буває, що мені в голову приходять погані слова, часто навіть
лайки, і я не можу ніяк їх позбутися.

18.
19.

Я упевнений, що в мою відсутність про мене говорять.

Я спокійно вихо/:tжу з будинку, не турбуючись про ге, чи

.

.

.

.

замкнуп двер1, чи вимкнене свпло, газ та ш.

20.

Найважче для мене в будь-якій спrаві

21.

Я практично завжди стрю.1ую свої обіцянки.

22.

Не можна суворо засуджувати людину, що порушує формальні

23.

Мені часто доводилося виконувати розпорядження людей, що

-

це початок.

правила.

набагато менше ·шають, ніж я.

24.
25.
26.
27.
2~.

Я не завжди говорю правду.

Мені важко зосередитися на якій-небудь задачі або роботі.
Дехто налаштований проти мене.
Я люблю доводити почате до кінця.
Я завжди прагну не відкладати на завтра те, що можна зробити
СЬОГОДНІ.

29.

Коли я йду по вулиці, я часто помічаю зміни в навколишньому
оточенні (підстрижені кущі, нові рекламні щити).

30.
31.
32.
33.

Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння.
Іноді знайомі жартують над моєю акуратністю і педантичністю.
Якщо я не маю рації, я не серджуся.

Звичайно, мене насторожують люди, які ставляться до мене до
брозичливіше, ніж я чекав.

34. Мені важко відвернутися ві,1 початої роботи навіть ненадовго.
35. Коли я бачу, що мене не розуміють, я легко відмовляюся від на
міру довести що-небудь.
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36.
3 7.

У важкі моменти я вмію поклопотатися про інших.

38.

Мені .нелегко переключитися на нову справу, але потім, ро3і

У мене тяжіння до зміни місць, і я щасливий, коли броджу де
небудь або подорожую.

бравшись, я справлюся з нею краще за інших.
Мені подобається детально вивчати те, чим я займаюся.

39.
40.

Мати або батько примушували підкорятися мене навіть тот,

41.

Я умію бути спокійним і навіть трохи байдужим, побачивши

коли я вважав це безрозсудним.
нещастя інших людей.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Я легко переходжу з однієї справи на іншу.

48.
49.
50.

Люди деколи за3дрять моєму терпінню.

З усіх думок із дискусійного питання тільки одна дійсно є вірною.
Я люблю доводити свої уміння і навички до автоматизму.
Мене легко захопити новими ідеями, технологіями.
Я намагаюся добитися свого, не дивлячись на обставини.

Під час монотонної роботи я мимовільно починаю 3мінювати
спосіб дії, навіть, якщо це деколи погіршує результат.

На вулиці, в транспорті я найчастіше ро3глядаю оточуючих людей.
Якби люди не були налаштовані проти мене, я б досяг в житті
набагато більшого.
Обробка і інтерпретація резуJІьтатів:

Підраховується кількість відповідей окремо по:
«Таю) 2, З, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28. 29,
32,35,36,37,41,42,45,47,49.
«Ні»-\, 4, 6, 8, 9, 11. 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 30, ЗІ, 33. 34,
38,39,40,43,44,46,48,50.
Після підрахунку:

0-13 - мобільний, гнучкий, схильний до змін;
14-2 7 - проявляє риси як ригідності. так і мобільності, гнучкості;
28-40 - ригідний, схильний до стереотипів і установок, несхильний до змін в своїй позиції і зміні точки зору або стилю поведінки.
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Тест№

17

Самооцінка станів тривожності, фрустрації,
агресивності і ригідності

(адаптований варіант тесту Г. Айзенка)
Інструкція: Психічні стани тривожності, фрустрації, агресив

ності і ригідності належать до тих психічних станів. які тісно пов'я
зані

з

конфліктністю поведінки

особистості,

використовуванням

нею конфліктних стилів спілкування.
Пропонуємо Вам опис ознак відзначених психічних станів.
Оцініть їх стосовно себе і привласніть їм відповідні бали:

•
•
•

стан «дуже підходить мені»

1.
2.

Не відчуваю в собі впевненості.

j.

4.
5.

-

2

бал;

стан «Підходить мені, але не дуже»

стан юовсім не підходить мені»

-

-- О

І бал;

балів.

Часто LІерез дурниці червонію.

Мій сон неспокійний.
Легко впадаю в смуток.
Турбуюся про неприємності, які ще не відбулися, а існують по-

ки що тільки в моїй уяві.
б.

Мене лякають конфлікти.

7.
8.
9.
10.
11.

Люблю копатися у своїх недоліках.
Мене легко переконати.

Я недовірливий.
Переношу час очікування тільки працюючи.

Нерідко мені здаються безвихідними положення, з яких можна
знайти вихід.

12.
13.

Неприємності мене сильно засмучують, я падаю духом.
При великих неприємностях я схильний без достатніх підстав
докоряти собі.

14.
15.

Нещастя і невдачі нічому мене не навчають.

Я часто відмовляюся від боротьби, вважаю її безплідною.
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16.
l 7.
18.
19.

Я нерідко відчуваю себе беззахисним (ою).

Іноді у мене буває стан відчаю.
Відчуваю розгубленість перед труднощами.
У важкі хвилини життя

іноді

поводжуся по-дитячому, хочу,

щоб мене пожаліли.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Вважаю недоліки свого характеру неможливими до виправлення.

Залишаю за собою останнє слово.
Нерідко в розмові перериваю співрозмовника.
Мене легко розсердити.
Люблю робити зауваження.
Хочу бути авторитетом для оточуючих.
Не задовольняюся малим, хочу більшого.
Коли розгніваюся, погано себе стримую.

Вважаю, що краще керувати, ніж бути підлеглим.
У мене різка, грубувата жестикуляція.
я мстивий.

Мені важко змінювати звички.
Нелегко переключаю увагу.
Дуже напружено ставлюся до усього нового.
Мене важко переконати.

Нерідко у мене не виходять з голови думки, від яких було слід
би звільнитися.

Зб.

Нелегко зближуюся з людь:\1и.

37.
39.
40.

Мене турбують навіть незначні порушення плану.
Я неохоче йду на ризик.

Різко переживаю відхи.1е1шя від прийнятого мною

звичного

режиму.

Обробка і інтерпретація результатів: Підрахуііте суму балів
за кожну з

1.
2.
З.

4.
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груп питань:

1-1 О питання 11-20 питання 21-30 питання 31-40 питання -

тривожність;
фрустрація;

агресивність;

ригідність.

."•.."

~

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ

~
І

.

ДОДАТОК

Тривожність

0-7 балів - не тривожні;
8-14 балів - тривожність середня,
15-20 балів - дуже тривожні.
2.

допустимого рівня;

Фрустрація

0-7 балів -

Ви маєте високу самооцінку, стійкі до невдач і не

боїтеся труднощів;

8- 14 балів 15-20 балів -

середній рівень, фрустрація має місце;
у вас низька самооцінка, Ви уникаєте труднощів,

боїтеся невдачі, остерігаєтеся конфліктів і відкритих суперечок.

3.

Агресивність

0-7 балів - Ви спокійний, витриманий;
8-14 балів -- середній рівень;
15-20 балів-·- Ви агресивний, нестриманий.

Є труднощі у взає

мостосунках з людь:v~и. Схильний до провокації конфліктів і
конфліктних ситуацій.

4.

Ригідність

0-7

ба.1ів

·-

ригідність ві,1сутня, властива легкість і гнучкість в

поведінкових реакціях і ухваленні рішень;

8-14 балів - середній рівень;
15-20 ба.1ів - надмірна ригідність.

Протипоказана зміна місця

роботи, з11,1іни в житті, у стосунках з іншими людьми, оскільки
відзначені зміни можуть сприяти труднощам в спілкуванні, ви
никненшо стресів, конфліктів, зниженню самопоL!уття.

Тест№ 18
Діагностика стресоусталеності
(адаптований варіант тесту Дж. Дженкінсона)
Інструкція до тесту: Ступінь схильності особистості до стресів

і конфліктів тісно пов'язаний з конфліктністю поведінки, з підви
щенням конфліктогенності спілкування та ін.
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Відповідайте на пропоновані нижче запитання, використовуючи
наступні варіанти відповідей: а) «Таю>; б) «Щось середнє»; в) «Ні».
Питання:

1.
2.

Чи дуже важка і напружена Ваша справа?

З.

Чи часто Вам доводиться затримуватися на роботі або вдома за

Чи часто Ви думаєте про справу вечорами та у вихідні дні?
йматися справами, пов'язаними з роботою?

4.
5.

Чи відчуваєте Ви, що Вам постійно не вистачає часу?
Чи часто Вам доводиться поспішати, щоб впоратися з1 своїми
справами?

б.

Чи відчуваєте Ви нетерпіння, коли бачите, що хтось виконує
роботу повільніше, ніж Ви самі могли б це зробити?

7.

Чи часто Ви закінчуєте думку співрозмовника до гого, як він
закінчив говорити?

8.
9.

Якщо Вам доводиться чекати когось, чи відчуваєте Ви нетерпіння?
Якщо Ви відчуваєте нетерпіння або роздратування, то чи важко
Вам це приховати?

1О.
11.
12.

Чи часто Вас виводить з себе очікування в чергах?
Чи часто у Вас виникає відчуття, що час тече дуже швидко?
Чи вважаєте Ви за краще піти (виїхати) щонайшвидше, щоб за-

йнятися більш важливими справами?

13.
14.

Ви майже завжди ходите і робите все швидко?
Чи старалися Ви бути у всьому першим (ою) і кращим (ою)?

15.

Чи вважаєте Ви себе людиною дуже енергійною, наполег.1ивою?

16.

Чи вважають Вас енергійним (ою), наполегливим (ою) близькі
Вам люди?

17.

Чи вважають обізнані у Вас люди, що Ви ставитесь до роботи
дуже серйозно?

18.

Чи часто буває, що, слухаючи співбесідника, Ви продовжуєте
думати про свої справи?

19.

Чи часто Ваша дружина (чоловік) або близькі просять Вас мен
ше займатися справами і приділяти більше часу собі і сім'ї?
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20.
21.

Чи прикладаєте Ви всі зусилля, щоб перемогти в грі, спорті та ін.?
Чи вважають обізнані щодо Вас люди, що Ви живете мирним і
спокійним життям?
Обробка і інтерпретація результатів:
«Таю;

- 2

бал, «111,ось середиє;,

-

1 бал,

«Ні;;

-

О.

По

21 витанню підрахунок зворотний.
9 балів -- низька схильність до стресу і конфліктів, тип В.
9-/ 2 балів -- перехід до типу R.
І 2-15 балів - нейтральна зона.
22-25 балів - перехід до типу А.
34-37 балів--· тип А -- висока схильність до стресу і конфліктів.

До

Тест№ 19
Оцінка рівня невротизації (тест Л. Васермана)
Інструкція: Дайте відповідь «Таю> чи «Ні» на приведені нижче
запитання.

І.

В різних частинах мого тіла я нерідко відчуваю паління, колот-

.

. .

тя, вІДчуття повзаючих мурашок, оюмшня.

2.
3.

Я рідко задихаюся та у мене не буває сильного серцебиття.
Раз

на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим

або

схвильованим.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Голова у мене болить часто.
Два-три рази на тиждень ночами мене мучать кошмари.

Останнім часом я себе відчуваю гірше, ніж коли-небудь.
Майже що;.щя трапляється що-небудь, що лякає мене.

У мене бували періоди, коли через хвилювання втрачався сон.
Звичайно робота коштує мені великої напруги.

І О.

Іноді я такий збуджений (а), що це заважає мені заснути.

11.

Велику частину часу я відчуваю незадоволеність життям.
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12.
13.
14.
15.
1б.
17.
18.
19.

Мене постійно що-небудь турбує.
Життя для мене майже завжди пов'язане з напругою.

Мені важко зосередитися на якій-небудь задачі або діяльності.
Я надто втомлююся за день.

Найважча боротьба для мене

-

це боротьба з са:v~им собою.

Я майже завжди про що-небудь або про кого-небудь турбуюся.

Я найчастіше відчуваю невпевненість в собі.
Раз на тиждень або частіше я без будь-якої причини раптово
відчуваю жар в усьому тілі.

20.
21.
22.
23.

Часом я вимотую себе тим, що дуже багато на себе беру.
Я дуже уважно ставлюся до того, як саме я одягаюся.

Мій зір ногіршився останнім часом.
У мене бувають періоди такого сильного хвилювання, що я навіть не можу усидіти на місці.

24.
25.
26.
27.
28.

По мож;швості я прагну уникати великого скупчення людей.
Мій шлунок сильно турбує мене.
Часом я хвилююся через дурниці.
Нерідко засмучуюся, що я такий (а) дратівливий (а) і шумливий (а).
Кілька разів на тиждень у мене буває таке відчуття, шо повинне
трапитися щось страшне.

29.
30.

Мені здасться, що мої близькі мене не розуміють.
У мене часто бувають болі в грудях або в 0611асті серця.
Обробка і інтерпретація результатів: Іlідраховується юль

кість позитивних відповідей. Чим вище отриманий результат, тим
вище рівень невротизації особистості.
Високий ріве11ь иевротизації свідчить:

•

про виражену емоційну збудливість, внаслідок чого з'являють
ся негативні переживання (тривожність, навруженість, турбота.

розгубленість, дратівливість);

•

про безініціативність і пасивність, які формуюгь ригідність 110всдшки, а також розвиток переживань, пов' язаних з незадово

леністю бажань;
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•

про егоцентричну особистісну спрямованість, що призводить
до іпохондричної фіксації на соматичних відчуттях і особистіс
них недоліках;

•

про труднощі у спілкуванні і підвищеній конфліктогенності по
ведінки, нерідко як формі психологічного захисту, реакції на
напругу і стрес;

•

про соціальну боязкість та залежність від оточуючих, чужих ду
мок

1 р1шень

тощо.

Низький ріве11ь 11евротизації свідчить:

•
•
•
•
•
•
•

про емоційну стійкість;
про позитивний фон 11среживань (спокій, оптимізм);

про ініціативність;
про відчуття власної гідності і самодостатності;
про незалежність, соціальну сміливість;
про легкість у спілкуванні;
про легкість у вирішенні конфліктів та їх запобіганні.

Тест№

20

Чи властиві Вам конфліктогени спілкування
І11струкція: На І О запитань слід дати відповіді, які оцінюються
в балах:

•
•
•
•
•

«Майже завжди»

І.

Чи прагнете Ви «Звернутю> бесіду в тих випадках, коли тема

-

2

бали;

«в більшості випадків»
«іноді»

«рідко» -

-

4

бали;

б балів;

8

балів;

«Майже ніколи»

-

І О балів.

Питання:

(або співрозмовник) нецікаві Вам?

2.

Чи дратують Вас манери Вашого партнера по спілкуванню?
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3.

Чи може невдалий вираз іншої людюш ~..:провокувати Ва<.: на
різкість або грубість?

4.

Чи уникаєте Ви вступати в розі\Іову з невідомою або малознаЙ(•
мою Вам людиною?

5.
б.

Чи маєте Ви звичку перебивати того, хто говорить?
Чи робите Ви вигляд, що уважно слухаєте, а самі .Jу.\1аєтс зо

всім про інше?

7.

Чи змінюєте Ви тон, голос, вираз обли'rчя залежно ві;1 того, хто
Ваш співрозмовник?

8.

Чи змінюєте Ви тему розмови, якщо вона торкається неприєм
ної для Вас теми?

9.

Чи коректуєте Ви ;rюі1ину, якщо в її розмові зустр1чаюл,ся не

правильно вимовлені слова, назви, вульгаризми?

!().

Чи буває у Вас поб;~ажливо-менторський тон з відтінко:-.1 зн.:ва

ги та іронії по відношенню до того, з ким Ви розмовляєте?
Обробка і інтерпретація результа 1ів:
Чил1 більше Ви набрали балів

--

тим більшою мірою розвинуто

у Вас уміння безконфліктно снілкуватися, уміння слухати іншого,
бути тактовним, не використовувати вер6альні і невербальні конф

ліктогени спілкування.
Якщо набрано більи1е

62

балів

Ви практично не використо

-

вуєте конфліктогени спілкування, Ви

-

слухач і комунікатор вище

середнього ршня.

Тест№

21

Оцінка домінуючої стратегії психологічного

захисту в конфліктах
(пристосований варіант ме,тодики В. В. Бойко)
Інструкція: Щоб встановити U<ш1у домінуючу стратегію пси

хологічного захисту в конфліктах, Вам необхідно вибрати відповідь,
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------··--·-·----·----·
яка понад усе підходить до Вас в конфліктних ситуаціях. Склавши
отримані реJультати з усіх питань. Ви взнаєте подробиці про власти

ву Вам стратегію психологічно1·0 захисту в конфліктних ситуаціях.
Питання:

І.

Знаючи себе, Ви можете сказати:
а) Я 11ш11лше .1юдина миролюбна, поступлива;

б) Я швидше людина гнучка, здатна обходити гострі ситуації,
уникяти конфліктів;

в) Я швидшt: людина безкомпро:-.1існа, категорична.

2.

Ко;ш Ви з'ясовуєте стосунки зі своїм кривдником, то частіше всього:
а) шукаєте спосіб примирення;
б) обдумуєте спосіб не :-.1ати з ни;-.1 справ;

в) роздумуєте про те, як його :юкарати або поставити на місце.

3.

У дискусійній або неоднозначній ситуації, коли партнер явно

не прагне або не хоче Вас зрозуміти, Ви найімовірніше:
а) спокійно досягаєте того, щоб він Вас зрозумів;
б) прап1ете завершити з нюл спілкування;
в) дратуєтесь або ображаєтесь.

4.

Якщо захищаючи власні інтереси. Ви відчуваєте, що З:'.fожете
посваритися з хорошою людиною. то:

а) підете на значні поступки;
б) відступитесь від своїх ломапшь;
в) будете відстоювати власні інтереси.

5.

В ситуації, де Вас на:-.шгаються образити або принизити, Ви
швидше за все:

а) будете запасатися терпінням і ловодити справу до кінця;
б) дипломатичним чином будете відходити від будь-яких контактів;
в) ;щсте гідну відсіч.

363

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОПЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

б.

~
~

У взаємодії з владним і в той же час несправедливим керівни
ком, Ви:

а) зможете співробітничати в ім'я інтересів справи;
б) зробите спробу якомога менше контактувати з ним;
в) будете чинити опір стилю керівника, активно захищаючи власні
штерсси.

7.

Якщо розв'язання питання залежить тільки від Вас, але партнер
зачепив Ваше самолюбство, то Ви:
а) підете йому назустріч;

б) підете від конкретного рішення;
в) будете вирішувати питання не на користь партнера.

R.

Якщо хтось з друзів час від часу дозволятиме собі образливі ви
пади на Вашу адресу, Ви:

а) не станете надавати ньому особливого 1начсння;

б) зробите спробу обмежити або припинити контакти;
в) всякий раз будете давати гідну відсіч.

9.

Якщо у партнера є прстеюії ло Вас і віп при uьо:-.1у роздратова
ний, то Вам звичніше:
а) раніше заспокоїти його, а потім реагувати на претензії;

б) уникнути з'ясування стосунків з партнером в такому стані;
в) поставити його на своє місuс або перервати.
І О.

Якщо хто-небудь з коле~· станс розповідати Вам про те погане,

що говорять про Вас інші, то Ви:
а) тактовно вислухаєте все до кі1111я;
б) пропустите мимо вух;
в) перервете розповідь на піnс.'1,)І>і

11.

Якщо партнер надто проявляє впер гість і хоче отримати вигоду
за Ваш рахунок, то Ви:
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а) підете на ноступку заради ладу;

б) будете відхилятися від остаточного рішення з розрахунку на те,
що партнер заспокоїться і тоді Ви будете вертатися до питання;

12.

Коли Ви маєте справу з партнером, який діє за принuипом

«увірвати більше», Ви:
а) терпляче досягаєте власних uілей:

б) вважаєте за краще обмежити взаємодію з ним;
в) будете рішуче ставити такого партнера на місце.

13.

Маючи справу із зухвалою особою, Ви:
а) будете знаходити до неї підхід за допомогою терпіння і дип
ломатії;

б) будете зводити спілкування до мінімуму;
в) будете діяти тими ж :-.1етода:\іи.

14.

Ко.1и учасник конфлікту налаштований до Вас вороже, Ви звичайно:
а) спокійно і терпляче доласге його настрій;
б) відходите від спілкування;

в) обходите його або відповідаєте тим же сами:-.1.

15.

Ко;~и Вам задають неприємні, колючі питання, Ви частіше всього:

а) спокійно відповідаєте на них;
б) йдете від прямих відповілей;
в) втрачаєте самовладання.

1б.

Коли виникають гострі розбіжності м1ж Ва:\fи і нартнером, то

uc

частіше всього:

а) примушує Вас шукати вихід з положення, 311аходити компро
м1с, шти на поступки;

б) спонукає згладжувати суперечності і не підкреслювати від
мінності в позиціях;
в) активізує бажання довести свою правоту.
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17.

~
~

Якщо партнер виграє в суперечці, Вам звичніше:
а) привітати його з перемогою;

б) зробити вигляд, що нічого особливого не відбувається;
в) 1 <битися до останнього патрона».

18.

У випадках, коли стосунки з партнером приймають конф,1ікт
ний характер, Ви узяли собі за правило:
а) «лад за всяку ціну»

-

визнати свою норазку, принести виба

чення, піти на зустріч побажанням партнера;
б) «пас убік»

-

обмежити контакти, піти від су11сречки;

в) «розставити кра11ки над «і»

-

з'ясувати неі р03біжності, не

одмінно знайти вихід з ситуації.

19.

Коли конфлікт торкається Ваших інтересів, то Вам часпшс за
все вдається його вигравати:

а) завдяки ди11ломатії і гнучкості роз)ї\1у;
б) за рахунок витримки і терпіння;

в) за рахунок темпераменту та е:\юuій.

20.

Якщо хто-небудь з колег навмисно зачепить Ваше сLІмолюб
ство, Ви:
а) м'яко і коректно робите йому зауваження;

б) не загострюєте си1уацію, робите вигляд, ніби ніщо не трапилося;
в) даєте гідну відсіч.

21.

Коли близькі критикують Вас, го Ви:
а) приЙ:'.fаєте їх зауваження з вдячністю;
б) прагнете не "3вертати на критику увагу;

в) чините опір або злобствуєте.

22.

Якщо хто-небудь з рідних або близьких говорить Вам неправду,
Ви звичайно вважаєте за краще:

а) спокійно і тактовно добиватися ісгини;
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б) зробити вигля11. що не птлічаєте брехню, обійти неприємний
оборот спrхши:
в) рішуче нивести брехуна на «чисту воду» .

.!.3.

Коли Ви роздратовані, нервуєте, то частіше всього:
а) шукщте співчуття, розуміння;

6) усамітнюєтеся. щоб не щюявити свій стан на партнерах;
в) на кочу-небудь віліграєтсся, шукаєте «цапа відбувайла».

2·+.

Коли хто-11ебу;1ь з колег, менш гідний і здатний, ніж Ви, 0;1ер
жус ·3аохочсння нача.1ьстnа, Ви:

а) радієте за ко;~егу;

6) 11с надаєте особливого з11ачен11я факту;
в) турбуєтеся. засмучуєтеся або дратуєтесь.
Обробка і інтерпретація результатів:
Для визначення в.1астивої Вам стратегії психологічного 3ахисту

в конфліктних снтуаніях або 13 різноманітних непростих ситуаціях

с11ілкування, Ва:ч необхідно підрахувати су:.1у llілповідсй на питання
тесту кожного типу:

«а>>

•
•

«б»

----

•

«В» -

:-.1Ирол юбство;
уникнення;
агресія.

Чи:vt більше віщювідсй того або і11шо1·0 типу, тим виразніша
відновідна стратегія 3ахисту в ко11фJІіктах, якщо ж їх кількість одна
кова. ·шачить у контакті з партнерами Ви активно використовуєте
різні ·..:ахисти своєї суб"єктивної реальності.

Який же '!\1іст і принцип дії кожній

3 мож,1ивих

стратегій пси

хо1югіч1101·0 захисту н конфліктах?

'111рошобспю

-

психологічна стратегія захисту суб'єктної ре

uльності особистості в І<онфліктах і конфліктних ситуаціях, в якій
11ровідну роль грають інтелект і характер. Миролюбство врипускає

пар rнсрство і спів11ращо, у:v1іння йти на компроміси, робити поступки
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і бути податливим, готвність жертвувати деякими своїми інтереса
ми в ім'я головного

-

збереження гідності. У ряді випадків миро

любство може припускати пристосування, прагнення поступатися
натиску партнера,

не загострювати

.

вщношення

.

1 не

вплутуватися

в

конфлікти, щоб не піддавати випробуванням своє «Я». Одного інте
лекту, звичайно ж, недостатньо, щоб миролюбство стала доміную

чою стратегією захисту, важливо мати ще відноnідний характер

--·

м'який, урівноважений, комунікабельний. Проте, не слід думати, що
миролюбство

-

бездоганна стратегія захисту, придатна у всіх випа

дках. Суцільна або сололкувата миролюбство нерідко є доказом без
хребетності і безвілля, втрати відчуття власної гідності, яка якра3 і
покликана оберігати психологічний захист особистості.
Уникнення

-

психо;югічна стратегія захис1у суб'єктної реально

сті особистості в конф,1іктах, заснована на економії інтелектуаrтьних і
емоційних ресурсів особистості. Уникнення припускає обхід або без
бою покидання зони конфліктів і напруги, коли «Я» особистості під.:.щ
ється атакам. Уникнення нерідко носить психогенний характер, якщо

воно обумовлене природІІИІ\ІИ особливостями індивіда

-

слабка енер

гетична особистість, бідність і ригідність емоцій, м;1явість мислення,
млявість темпераменту, слабкість нервової системи. Проте, можливий і
інший варіант

-

особистість, володіючи достатньо розвинутим інтеле

ктом, йде від напружених і, нерідко безглуздих конф,1іктів і конфлікто
генних контактів, не зв'язується з тими, хто стомлює або докучає її

«Я». Можливий і третій варіант -

коли особистість примушує себе об

ходити гострі кути в конфліктних ситуаціях для збереження цінності
спілкування і партнера. В цьому випадку потрібно володіти міцною не
рвовою системою, волею, життєвим досвідом і, звичайно ж, достатньо
розвинутим інтелектом і рівнем саморегуляції. Оnке, стратегія миро
любства будується на основі високого інтелекту і злагідного харакrеру

---

вельми високі вимо111 до особистості. Уникнення ж ніби простіше, вс в11магає особливих розумових і е:-..юційних витрат, але і воно обу11,юв.:н::н~

підвищеними вимогами до нервової системи і волі, інша снрава агресія
використовувати її як стратегії захисту свого «Я» простіше простого.
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Агресія

психологічна стратегія захисту суб'єктної реаль

-

ності особистості, що діє на основі інстинкту і більшою части
ною несвідомо. Інстинкт агресії тісно пов'язаний з конфліктною
поведінкою і, нерідко, несвідомий. Достатньо окинути уявним

поглядом типові конфліктні ситуації, щоб переконатися, скі:Іьки
розхожа, доступна, легко відтворна, звична в жорстких або м' я

ких формам агресія як фор:-.1а захисту в конфліктних ситуаціях.

Її могутня енергетика, звичність і доступність в 3асвоєнні захи
щає

«Я»

осіб

на

вули11і,

в

міському

натовпі,

в

суспільному

транспорті, в побуті, на роботі. Агресивних, і, відповідно, висо
ко конфліктних людей видно часто здалеку. Особистість та ін

стинкт агресії, виявляється, uі;1ком сумісні, а інтелект виконує
при цьому роль «ІІередавальної ;1аню1»

-

з його ;юпомогою аг

ресія «нагнітається», «розкручується на повну котушку». Інте

лект працює в режи:-.rі трапсфор:-.1атора, 11оси,1юючи агресію в
конфліктах і непростих снтуаціях спілкування, шдсилюючи аг
ресію за рахунок її значення, що додається.

Тест№

22

Оцінка стилю міжособистісних відносин
(адаптована методика Т. Лірі)
Інструкція: Методика призначена для вивчення стилю і струк

тури між особистісних відносин і їх особливостей, а також дослі

дження уяв:1ень людини про саму себе, свого ідеального «Я», став
лення до самого себе. Методика також дозволяє виявити зони конф
ліктності людини.

Перед Вами опитувальник, що

містить різні

характеристики.

Слід уважно прочитати кожну характеристику і подумати, чи відпові

дає вона Вашому уявленню про себе. Спробуйте 11роявити максималь
ну уважність і відвертість

-

«так» чи ні».
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---------·--------·---- ·---Питання:
І.

Інші думають про нього прихильно.

2.

Снрав;тяє враження на оточуючих.

3.
4.
5.

В;"І;1іє розпоряджатися, наказувати.

б.

Нсзш1сжний.

7.

'3;щтниі1 сам поклоrютатися про себе.

В!І.1іє настояти на своо1у.
Володіє відчупям гідності.

~-

Може прояв:1яти баіідужісн.

9

З;щтний бу ги суворим.

J О.

Суворий, але снравсдливий.

І J.
12.

Критичш1і!

J З.

Любнп. !ІОІІ,1акатися.

J 4.

Ч:~сго 3асмучуггься.

15.

З.'щтний nрnянляти нсдОJзіру.

Може буш uщрич.

!io

інншх.

J б.

Часто ро1чаровусться.

J 7.

3,"(атний бути кри гич ним ло себе.

18.

Здатний юп11uти свою неправоту.

І Ч.

Охоч<:> пі;1кL)рягrьс;1.

20.
2!.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Поступливий.
В!!Я'ІНИЙ.

Захоплюється і схильний до імітацї~'.
І Іоважний.
І!lу:кає схвалення.
Здібний до співпраці, взаємолопомо1·и.
Прагне ужитися з іншюш.

Л:оброзичливий.

2~.

Уважний та ласкавий.

2Ч.

Делікатний.

30.
31.
32.

ІІідбадьорюючий.

'!.70

Чуйний до заюшків про догю:-.югу.
ЬС3КОрІІСЛИВИЙ.
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33.
34.
35.
36.
37.

Здатний викликати захоплення.
Користується у інших пошаною.
Вололіє талантом керівника.
Любить відпові;rальність.
У11свнсний F собі.

38.

Самов11t:внений і напоj1егливий у доснненні ці;1сй.

39.
40.

Діловитий, практичниіі.

41.

Стійкий і крутий, де треб3.

ТоИ, шо зма~·ається.

42.
43.
44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Добросерндий.

61.

/{обрий, сприяє впевненості у собі.

62.
63.
64.
65.

Нсвбла1-анний, але нсупср..:джений.

Дратівливий.
Ві;.~критий, прячо:1і11ій1111й.
Не терпить, щоб 11ю1 керува;~и.

Ско:1пич11ий.
На нього важко справити враження.
Образливий, педа11тичниіі.
Легко збентсжупься.
Нев11евне11ий в собі.

І Іос rу11ливнй.
Скромний.

Часто вдається до допомоги інших.
Надто почитає авторитети.

Охоче приймає поради.
Довірливий і прагне радувати ішннх.
Завжди люб'язний у спілкуванні.

Цінує думку оточуючих.
Товариський і злагідний.

Ніжний і м'якосердний.
Любить піклуватися 11ро інших.
Щедрий.

Любить давати 1юради.
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66.
67.
68.
69.
70.
7 !.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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Справляє враження значущості.
Авторитарний.
Владний.
Хвалькуватий.

Гордовитий і самовдоволений.
Думає тільки про себе.
Хитрий, обачливий.
Нетсрп.1ячий до помилок інших.
Корисливий.

Відвертий.
Часто недружній.
Опоблений.

Скаржник.
Ревнивий.
Довго пам'ятає образи.
Схильний до само·ідства.

Сором'язливий.
Безініціативний.
Покірливий.
Залежний, несамостійний.
Любить підкорятися.
Надає іншим ухвалювати рішення.
Легко спалахує.

Легко піддається впливу друзів.
Готовий довіритися будь-кому.
Прихильний до усіх без розбору.
Всім симпатизує.
lІрощає все.

Переповнений надмірним співчуттям.
Терплячий до недоліків.
Прагне допомогти кожному.
Прагне до успіху.

Чекає захоплення від кожного.

Розпоряджається іншими.

"."..

~l.!

~
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! ОО. Деспотичний.
101. Ставиться до оточуючих із відчуттям переваги.
l 02. Амбіційний.
! 03. Егоїстичний.
! 04. Холодний, черствий.
l 05. У'іДJшвий, г;~узливий.
l Об. Злий, жорстокий.
107. Часто гнів,1ивий.
І 08. Бездушний, байдужий.
І 09. Злопам'ятний.
11 О. Пройнятий духом суперечливості.
11 ! . Упертий.
І! 2. Недовірливий і підозрілий.
113. БОЯ3КИЙ.
114. Сором'язливий.
115. Відрізняється надмірною готовністю підкорятися.
116. М'якотілий.
117. Майже ніколи і нікому не заперечує.
118. Нав'язливий.
119. Любить, щоб його опікували.
120. Надмірно довірливий.
12 ! . Прагне здобути довіру кожного.
122. З усіма погоджується.
123. Всіх любить.
124. Надто поблажливий до оточуючих.
125. Прагне утішити кожного.
126. Піклується про інших у збиток собі.
127. Псує людей надмірною добротою.
Обробка і інтерпретація: Після того, як Ви оціните себе, під
раховуються бали за кожним з 8 октантів, наведених нижче на ма
люнку 11сихограми методики. Кожний плюс («таю>) оцінюється в

1 бал,

таким чином, :\fаксимальна оцінка рівня

-

16

балів.
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•

1 октант:

•

2

•
•
•
•
•
•

3 октант:
4 октант:
5 октант:
6 октаю:
7 октант:
8 октант:

питання

октант: шпання
питання

питання
питання
питання

питання
питання

Кожному з

8

1-4, 33-36, 65-68, 97-100.
5--8, 37-40, 69--72, 101-104.
9-12, 41-44, 73-76, J 05--108.
13-16, 45-48, 77-80, 109-112.
17-20, 49-52, 81-84, l 13--1 16.
21-24, 53-56, 85--88, 117-120.
25-28, 57-60, 89-92, 121-124.
29-32, 61-64, 93-96, 125-128.

октантів в1;щові;(ає наступний ти11 міжособистіс

них в1дноснн:

Лв гори гар11иіі

0-8

бадіr~. Упевнений в собі, наполегливий, цілеспрямований

ний, може бути хорошим 11ас1 ;шником і органі3аторо:\1. Володіє вла
стивостя:vr11 ксрншика.

У- 12 бсиів. Домінантний. енергійний, успішний в справах. шо
бнть ;.~,ав:~ти 1юрщщ, у

ro:-vry

числі і нсбажаю, вимагас до себе 11оша

ни, може бути нетерплячий до критики, йому властива 11ереоцінка
в,1асних :\Юж:rивостей. В,1астиве використовування активних і па

сивних конф.1іктоге11ів спілкування.

13-1 (і
всіх

5:пів.

В;~адний,

;юмінативний.

деспотичний

характер,

1ювчас. ;пrдактичний стиль висловів, не схш1ь11ий приймати

11оради інших, прагне ;ндсрства і суперництва, керувати іншю.ш, силь
на особис1ість з рисами лсс11отизму. Високий ступінь використання

різноманітних конфліктоп~нів спілкування та ескалації конфліктів.
Незалежний

0--8

-

до:ні11уюч11й

бадів. Упевнений, незалежний, оріrнтований на себе, схиль

ний до су11ерництва тип.

9-12

балів.

Самовдово,1сний,

з

вираженим

почуттям

власної

гілності, переваги над оточуючими. з тенденцією мати особливу ду11.1ку, відмінну від думки більшості і займати відособJІену позицію в

групі і в конфліктних ситуаuіях.
13-16 балів. Прагне бути над всіма, са:vюзакоханнй, обачливий.
До оточуючих відноситься відчужено. Зарозумілий, хвалькуватий,
конфліктний. Понад міру використовує активні і насивні конфлікто
rени сшлкуваrшя.
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Л,'рес11в1111іі

U--8

бrиів. Уr1сртий, напо,1сг,1ивий, цілеспрямований в досягнен

ні мсти, енергійний, бсзпоссрс;1,НЇЙ.

9-12

{ю:zів. Вимогливий, орямолінійний, відвертий, суворий і

різкий в оцінщ шших, псп1учкий, схи,1ьннй у всьо:-.1у звинувачувати

оточую 1 111х, г_1у...::шні1іі, іронічний. дратівливий, ко11флікт11иіі.
r)nziв. Н<цмірва заюятіс гь. нсдружслюбство, жорсткіс 1ь,

13- / 6

ворож1с1 ь у

.

CJ ав:1с1ш1

.

.

до оточуючих, нсстримашсть, ·занальшсть, аг-

ресивність, що ,1оходить :ю асоціальної поведінки, висою1 ко11флікт11іс:ть і к1~~1й11ій сту11інь конфліктогсшюсті с11інкуваІІня.
Нt.';ю1;ірш1виіі

-

ске11тичний

0-S ,-,(. zfr;. Pt:<: "Їстичннй
1

Б ·iyмhaX і вчинках, кр11п1ч1шіІ у став

:1с11ні

)10 ОТО'ІУ!ОЧІІХ, СКСІ і ПІ к.
912 11,пів. Виражсш1 схи;1ь11ість

до критицизму. Роз•1аровию1й

в людях. ·{амкнсний, nрихо:заннй. обра·тивий. що с11р11яє вшшкнс11-

1110

конфліктів., оточенням. Нсдовір:швий до ото 1 1уючих. 3а:шає тру

днощі

в

псрсона:1ьних

контактах

чсре·з

підо·зрі;1ість

і

страх

11е-

11риііняття. Сві !і нi.:r атнві·;м проявляє у всрбал1->н ій агресії.
І 3-16 ба:zів. Ві:1чужс1111 й ГіО ві,1t1ошеншо, :10 ворожого і злобно-

1·0

світу, дуже пі:rснрі:тий, украй обризливнй, що с шонайнотужні

шим конфліктогсном с11ілкува11ня та сскалюr конфліктні ситуації,
схи,1ьний до сумніву в усьому, злопам'ятний, постійно скаржиться
ш1 всіх (шизоїдний тип характеру).
Покірно

0-8

-

соромливий

балів. Скромний, боязкий, посту11ливий, емоційно стрю1а

ний, здатний ІІідкорятися, 11е має внасно'і думки, слухняно і чесно
виконує свої обов'язки.

9-12

балів. Сором'язливий, покірливий, легко збентежується,

схильний підкорятися більш сильному без урахування ситуації.

13-16

балів. Покірний, схильний до самознищення, с:1абоволь

ний, схильний 11остунатися всім і у всьому, що породжує постійну

внутрішню конфліктність, завжди ставить себе на останне місце і 3а
суджус себе, приписує собі провину, пасивний, прагне знайти опору
в кому-небудь більш сильному.
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~

~

Залежний

0-8

балів. Конформний, м'який, чекає допомоги і порад, довір

ливий, схильний до захоплення оточуючими, ввічливий, потребує
визнання.

9-12

балів. Слухняний, боязливий, безпорадний, не уміє про

явити опір, щиро вважає, що інші завжди мають рацію.

13-16 балів.

Невпевнений у собі, має нав'язливі страхи і внутрі

шні конф"1ікти, побоювання, турбується з будь-якого приводу, тому
залежить від інших і чужої думки.
Що співпрацює

0-8

балів. Схильний до співпраці, коопераuії, гнучкий і компро

місний у вирішенні проблем і в конфліктних ситуаціях, прап1е бути
у згоді з думкою оточуючих, сві.:.щмо конформний, слід умовностям,
правилам і принципам хорошого тону у відносинах з людьми, шщ~а

тивний ентузіаст в досягненні цілей групи, прагне допомагати, від

чувати себе в uентрі уваги, заслужити увагу і любов, товариський,
проявляє теплоту і дружелюбність у відносинах.

9-16

балів. Доброзичливий і люб'язний зі всіма, є орієнтований

на ухвалу і соціальне схвалення, прагне задово"1ьнити вимоги всіх,
бути хорошим для всіх без урахування ситуації, мікрогрупи, має
розвинуті механізми витіснення і придушення, емоційно лабільний
(істсроїдний тип характеру).
Альтр:уїстський

0-8

балів. Відповідальний по відношенню до людей, дешкат

ний, м'який, добрий, емоційне відношення до людей проявляє в
співчутті і співпереживанні (емпатії), симпатії, турботі, ніжності,
уміє підбадьорити і заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний.

9-16

балів. Гіпервідповідальний, завжди приносить в жертву

свої інтереси, прагне допомогти і співчувати всім, нав'язливий в
своїй допомозі і дуже активний по відношенню до оточуючих, що

нерідко виступає як конфліктоген спілкування, неадекватно приймає
на себе відповідальність за інших (може бути тільки зовнішня мас
ка, потаємна, прихована особистість протилежного тину).
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11

ІІІ

VIII

IV

VJJ

V

VI

Пс~о::о.,рш~а за тестом Т Лірі

Отримані кількісні показники по кожному з октантів від О до

16

переносяться на психограму.

Вміст октантів на 11сихограмі:

І.

Владний, лідуючий: догматизм і деспотичність, нетерплячість
до критики, переоцінка власних можливостей

(хороший керів

ник; порадник, наставник і організатор).

Il.

Незалежний, домінуючий: самозадоволення, відчуття переваги

по

відношенню до оточуючих, відособлена позиція

в групі

(упевнений, незалежний, схильний до суперництва)
ІІІ.

Прямо.1інійно-агресивний:

надмірна

завзятість,

недружелюб

ність, нестриманість, запальність (щирість, без11осередність, на
полегливість в досягненні мети)
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IV.

Недовірливий, скептичний: образ;1ивість, недовірливість, схиль

ність до критицюму, нсзадово.1еність оточуючими, підозрш1сть
(реалістичність, скептиuизм і неконформність)

V.

Покірно-соро:-.шивий: повна 11окірність, підвищене відчутгя ви
ни, самоприниження (скромність, сором'язливість, охоче вико
нує чужі обов' язки)

VI.

Залежний, слухняний: повна залежність від думки оточуючих

VII.

Співпрацює,

(потреба в допомозі і довірі з боку оточуючих)

конвенціональний:

компро;1лісна

поведінка,

не

стриманість у в11яв,1с11ні своєї дружелюбності (прагнення ло
співпраці з 1·рупою)

VІІІ.Відповідально-широкоссрдний: rіпсрсоuіальні установки, альт
руїзм, дслікатнісгь, свсрхобов'язковість (виражена готовність
допомагати і співчувати оточуючим).

На відповідній номсµу октантd координаті на психограмі, на рівні,
відповідному отриманим балам, проводяться дуги. Відокремлена дугою

внутрішня частина октанта -заштриховуєтьсн. І Іісля того як відзначені всі
отрюшні

пrи

обстеженні

рсзульппи

і

є

заштриховано

внутрішня,

центральна, частина кола психо1рами до рівня, обкресленого дугами,

виходить якась подібність віяла. Самі заштриховані октанти відповіда
ють переважному стилю міжособистісних стосунків даного індивіда.

Характеристики, що не виходять за межі

8

балів, властиаі гар

монійним і неконфліктним особа'1.
Показники, що перевищують

8

балів, свідчать про акuентуацію

властивостей, що виявляються дани:\І октантом. Бали, що лосягають

ріння

! 4-16,

свідчать про труднощі сопіального пристосовупання і

високу схильність до конфліктогснності спілкування та д~ продуку
вання і ескалації конфліктів.

Низькі показники по всіх опантах

(0-3

бал) можуть бути ре

зультатом прихованості і нсвідвсртості випробовуваного.
Якщо у психограмі

4

немає октантів, заштрихованих вище за

бали, то дані сумнівні в плані ·іх достовірності, і Ви не в :~остатній

мірі були відверті.
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Перші чотири типи міжособистісних стосунків

-

І,

2, 3

і

4-

відзначаються персвюканням не конформних тенденцій і схильністю
до диз'юнктивних (конфліктних) виявів (особливо

3 і 4),

більшою н

езалежністю думки, завзятістю у відстоюванні власної точки зору, т
енденцією до лідерства і домінування
Інші чотири октанти

5,

-

б,

7

і

9 1 і 2).
8 - характеризують

протиле

жну картину: переважання конформних уста11овок, конгруентність в

контактах з оточуючими

(7

і

8),

невпевненість в собі, податливість

думці оточуючих, схильність до компромісів

(5

і б).

За ;101юмо1·ою двох спеціальних формул визначаються показ
ники за двома основними чинниками: до;ніиувштя і дружелюбство.
ДОМІНУВАННЯ:

(1 - 5) + 0,7 (3 + 2 - 4 - 6).
(7 - 3) + 0,7 (8- 2 - 4 + 6).

ДРУЖЕЛЮБСТВО:

В ці:юму, інтерпретація даних тесту повинна орієнтувати на

переважання одних rюказниюв над іншими і у меншій мірі

--

на

абсолютні величини.

Тест№

23

Оцінка агресивності у фруструючих ситуаціях

(методика А. Басса і А. Дарки)
Інструкція: Агресія особистості є одним із поширених спо
собів рішення проблем, що виникають в складних і важких ( фрустр
уючих) ситуаціях, що викликають психічну напруженість і, перш за
все, в конфліктних ситуаціях.
Необхідно дати відповіді «Таю) чи «Ні» на наступні питання тесту.

!.

Час від часу я не можу вноратися з бажанням заподіяти шкоду
шшому.

2.

Іноді я розпускаю плітки про людей, яких не люблю.
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З.

4.
5.
6.
7.
8.

~
~

Я легко гарячуся, але швидко заспокоююся.

Якщо мене не попросять по-доброму, я не виконую прохання.
Я не завжди одержую те, що мені належить.
Я знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

Якщо я не схвалюю друзів, я даю ·ім це відчути.
Якщо мені траплялося обдурити кого-небудь, я відчував болісне розкаяння сов1сп.

9.

Мені здається, що я не здатний вдарити людину.

І О.

Я ніколи не гарячуся настільки, щоб кидатися предметами.

11. Я завжди поблажливий до чужих недоліків.
12. Якщо мені не нодобається встановлене правило, мені хочеться
порушити його.

ІЗ.

Інші вміють майже завжди користуватися сприятливими обста
винами.

14.

Я тримаюся насторожено з людьми, які відносяться до мене дещо

15.
І 6.
17.
18.
19.
20.

Я часто буваю незгодний з ,1юдьми.

більш дружньо, ніж я чекав.
Іноді мені на розум приходять думки, яких я соромлюся.
Якщо хто-небудь першим вдарить мене, я не відновім.
Коли я гарячуся, я стукаю дверима.

Я значно більш дратівливий, ніж здається.
Якщо хто-небудь грає з себе начальника, я завжди поступаю
навпаки.

21.
22.
23.
24.

Мене трохи засмучує моя доля.

Я думаю, що багато хто не любить мене.

Я не можу утриматися від суперечки, якщо люди не згодні зі мною.
Люди, що ухиляються від роботи, повинні переживати почуття
провини.

25. Той, хто ображав мене або мою сім'ю, напрошується на бійку.
26. Я нездатний на грубі жарти.
27. Мене охоплює лють, коли наді мною насміхаються.
28. Ко;1и люди роблять з себе начальників, я роблю все, щоб вони
не зазнавалися.
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29.
30.
31.
32.
33.

Майже кожного тижня я бачу кого-небудь, хто мені подобається.

Досить багато людей, що заздрять мені.
Я вимагаю, щоб люди поважали мої права.

Мене пригнічує, що я мало роблю для своїх батьків.

Люди, які постійно перекладають вас, заслуговують, щоб їх кл
ацнули по носу.

34.
35.

Від злості я іноді похмурий.
Якщо до мене відносяться гірще, ніж я того заслуговую, я не засмучуюся.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Якшо хтось виводить мене з себе, я не звертаю уваги.

Хоча я і не показую цього, іноді мене грИ3уть заздрощі.
Іноді мені здається, що наді мною сміються.
Навіть якщо я злюся, я не вдаюся до «сильних» виразів.

Мені хочеться, щоб мої гріхи пробачили.
Я рі,11ко даю здачу, навіть якщо хто-небу.J.ь ударить :'>1ене.
Коли виходить не по-моєму, я ображаюся.

Іноді люди дратують мене своєю присутністю.
Немає людей, яких би я по-справжньому ненавидів.

Мій принцип: «Ніколи не довіряти чужакам».
Якщо хто-небудь дратує мене, я готовий сказати все, що я про
нього думаю.

4 7.
48.
49.
50.
51.

Я роблю багато такого, про що згодом жалкую.
Якщо я розсерджуся, я можу ударити кого-небудь.

З десяти літ я ніколи не проявляв спалахів гніву.
Я часто відчуваю себе, як порохова бочка, готова вибухнути.
Якби всі знали, що я відчуваю, мене б вважали людиною з якою
нелегко управлятися.

52.

Я завжди думаю про те, які таємні причини примушують людей
робити що-небудь приємне для мене.

53.

Коли на мене підвищують голос, я починаю підвищувати голос
у відповідь.

54.
55.

Невдачі засмучують мене.
Я б'юся нечасто, але не частіше, ніж інші.

381

Г. В. Ложкін, Н.

J.

Пов'якель

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

56.

Я не можу пригадати випадки, коли я був би настільки злий, що
хапав під руку річ, що попалася, і ламав би її.

57.
58.
59.

Іноді я відчуваю, що готовий першим почати бійку.

60.
61.
62.

Я лаюся тільки зі 3лості.

Іноді я відчуваю, що життя поступає зі мною несправедливо.
Раніше я думав, що більшість людей говорить правду, але тепер
я в ц.,; не в1рю.

Коли я поступаю неправильно, мене мучить совість.

Якшо для захисту своїх прав мені треба застосовувати фізичну
силу, я застосовую її.

63.
64.
65.
66.

Іноді я висловлюю свій гнів в тому, що стукаю по столу кулаком.
Я грубуватий по відношенню до люл:ей, які мені не подобаються.
У мене не:\1ає ворогів, які хотіли б мені нашкодити.
Я не вмію поставиги людину па місuе, навпь якщо вона того
3аслу1·овує.

67.
68.
69.
70.

Я часто думаю, що жив неправильно.

Я 3наю людей, які 3латні довести мене до бійки.
Я не 3ас:чучуюся через дрібниці.
Мені рідко приходить в голову, шо люди намагаються розсер
дити uбо обра3ити мене.

71.

Я часто просто 3агрожую людям, хоча і не збираюся виконувати 3агрози.

72.
73.
74.
75.

Останнім часом я став занудою.
В суперечці я часто підвищую голос.

Я прагну приховувати погане відношення до людей.
Я краще погоджуся з чим-небудь, ніж стану сперечатися.
Обробка і інт{'рnретація резуJІьтатів:
Тест дозволяє встановлювати різні форми ворожих і агресивних

реакцій у фруструючих ситуаціях, до яких, перш за все, відносять
конфлікти, у тому числі:

•

Фізична агресія (напад) в конфлікті

-

використання фізичної

сили одного учасника інциденту або конфлікту проти іншого
учасника.
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•

Непряма агресія в провокації і ескалації конфліктів, що містить
агресію, яка обхідними шляхами направлена на інше обличчя

-

злобні плітки, жарти, а також <1гресію, яка ні на кого не направ
лена

--

вибух люті, що вияв.1яється в крику, тупання ногами,

битті кулаками 110 сто.1у і т. п. Ці вибухи характеризуються не
снрююваністю і неврегульованістю.

•

Схильність до роздратування і підвищеного використовування

конфліктогенів і провокації інцидентів

-

готовність при що

наЙ!\1е1шюму збудженні до вияву запальності, різкості, грубості.

•

Нсг<нивіз:-.1

опозишйна форма поведінки в конфліктних си

-

туашях, направлена зазвичай проти авторитету або керівництва;
ця поведінка може наростати від 11асивного опору до активної
боротьби проти ста-1нх зви•~аїв і законів.

•

Образа

•

Підозрілість

--

заздрість і нешшисть до оточуючих, обумовлені від

чуттям гіркоти, гніву на весь сві1· за дійсні або уявні страждання.

--

недовір'я і обережність по відношенню до шо

дсй, які засновані на нсреконанні, що оточуючі мають намір за
под1яти шкоду.

•

Вербальна агресія

-

вира·~ негативних ві;tчуттів як через фор

му (сварка, крик, виск), так і через зміст словесних відповідей
(загроза, прокляття, лайка).

•

Відчуття провини, що завжди породжує внутрішньоособистіс
ний конфлікт і проявляється у можливому переконанні обсте
жуваного в тому, що він є по1·а1юю людиною, поступає злобно,
припускає наявність у нього розкаянь совісті.
Отже, питання до тесту включають

75

тверджень, на які необ

хідно дати відповідь «Так» чи «Ні». Необхідно підрахувати шляхом
підсумовування відповідей число збігів відповідей з ключем по кож
ному з восьми індексів:

Фізичиа агресія

62, 68;

НепряАtа агресія

56, 63;

-

відповілі «Таю> в питаннях І,

відповіді «Ні» в питаннях

-

відповіді «Так» в питаннях

відповіді «Ні» в питаннях

25, 33, 48, 55,

9, 17, 41.
2,

І О,

18, 42, 34,

26, 49.
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Роздратува1111я

64, 72;

-

відповіді «Таю> в питаннях

відповіді «Ні» в питаннях

3, 19, 27, 43, 50,

11, 35, 69.

Негативіз.м

- відповіді «Так» в питаннях 4, 12, 20, 28; відпові
ді «Ні» в питанні 36.
Образа-«Таю> - 5, ІЗ, 21, 29, 37, 51, 58; «Ні»-44.
Підозрілість «Так» 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; «Ні» -65, 70.
Вербальна агресія «Таю> 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73;
«Ні» 39, 66, 74, 75.
Відчуття ви1щ- 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.
По числу збігів відповідей з ключем підраховуються шдекси
різних форм агресивності і ворожих реакцій.
Підсумовування індексів І,
сті (ІА), І,
вання

3, 7 індексів 6

2, 7 дає

загальний індекс агресивно

показує рівень агресивної мотивації, а підсумову
і

5 -

індекс ворожості (ВЕРБ). Склавши «ІА» і

«ВЕРБ» можна говорити про конструктивну або деструктивну спря
мованість агресивності, яка може не тільки провокувати і викликати

конфлікти самих різних видів і форм, але й сскалюють їх, перетво-

.

.

рюючи на нсзворотю з нанесенням шкоди шшим людям.

Тест№

24

Оцінка психологічної атмосфери в колективі

(тест А. Ф. Фідлера)
Інструкція: Методика дозволяє оцінювати психологічну атмос
феру в колективі і прогнозувати потенційну конфліктогенність і тен
денцію до виникнення і ескалації конфліктів. На бланку приведені
протилежні по значенню нари слів, за допомогою яких можна опи

сати атмосферу у Вашому колективі.
Вам необхідно дати відповідь по кожному з І О пунктів шкали,
що представлена на бланку до методики. Відповідь дається зліва на

право в балах. Вам потрібно вибрати відповідний бал від І до
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Чим ближче до правого або лівого с1юва в кожній парі (Ви поста

вите знак

«*» ),

тим більше виражена ця ознака у Вашому колективі.

Бланк до методики

1

2

з

4

5

б

7

8

1. Дружелюбність

Ворожість

2. Згода

Незгода

3. Задоволеність

Незадоволеність

4. Продуkтивність
5.

Теплота

6.

Співпраця

7.

Взаємопідтримка

8. Захопленість
9.

Непродуктивність
Холодність

І

Неузгодженість

Недоброзичливість

І

Байдужість

Цікавість

1О.

Нудьга

Безуспішність

Успішність

Обробка та інтерпретація резуJ1ьтатів:
Такиl\І чино:-.1, чим лівіше розташований знак

«*»,

ти?І!І нижче

бал, і, відповідно, на думку оцінюючого, сприятлива психологічна
атмосфера в колективі, нижче

-

напруженість і потенціал конфлік

тогенносп.

Підсумковий показник коливається від
до

80
бал -

(не1·ативна оцінка). Нижчий бал

-

10

(позитивна оцінка)

позитивна оцінка, вищий

негативна оцінка.

На підставі індивідуальних віл.повідей або профілів, що отрима
ні від кожного з членів колективу створюється середній профіль.
Методика може здійснюватися анонімно, що підвищує її надій

ність. Надійність збільшується і в поєднанні з іншими методиками
(наприклад, соціометрією).
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ГЛОСАРІЙ

Автентичний(< autЬentikos
Авторитарність(< лат.

-

справжній)

autoritas -

-

справжній, дійсний, щирий.

вплив, влада)

-

властивість особисто

сті, що характеризується схильністю до диктату і беззаперечного підкорен
ня оточую'-!их своему впливу, владі, яка тісно пов'язана з а1·ресивніспо, за
вищеною са:--юоціпкою й рівне:-.1 домаганr,, cxrmиricпo до стереотипізації і
ригідності мислення й поведінки, с1абкою рефлексією й тенденцією до ви
никнення та ескалації конфліктнrrх ситуацій.

Авторитет (< лат.

autoritas -

вплив, влада)

-

вплив особистості, що

базується на займаній посаді, ст;нусі, визна1111я за нею права на ухва
лення відповідальних рішень, у тому числі у про;1укуванні й подоланні

конфліктів.
Агоністична поведінка(< лат.

agonia -

боротьба)- комплекс поведінко

вих реакцій різного типу, детер:\rіновапих генетично і залежних у своїх

конкретних проявах від середовища і її напруженості. Включає 'Загрозу, на
пад, агресію, втечу, підкорення іі ін.
Агресивність

-

відносно стійкий е:-.юційний стан і властивість особи

стості, що припускає готовність до агресивної поведінки і виявляється
в гніві, злості, діях проти і11ших ;1ю;~сй, особ.1111во у випадках, якщо во
ни заважають задоволенню потреб або ,1осяп1ен11ю мети. В конфлікт
них ситуаціях може виступати як варі:~нт психологічного захисту в

реакціях на конфліктогени с11ілкува1111я, ~' її'"'У числі і на силові при
йоми конфліктної взаємодії. шо 11ри1ш,;:ують власну гідність учасника
конфлікту.
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Агресія (<лат.

навад)

agressio -

-

специфічна форма деструктивної пове

дінки особистості, що характеризується демонстрацією переваги в силі або
використання:v~ сшш у ві.:111ошенні до іншої лю;~ини або 1ру11и, яким суб'єкт

прагне завдзтн фізи'шо1·0 збитку або викликати психологічний дискомфорт
(неrативні 11ереживаню1. стан напруженості, страху, нрш·ніченості, приниже
ності та ін.). У значній частині випадків с реакцією людини на фрустрацію і

супроводжується емоційними сналахами гніву, ворожості. ненависті.
Адаптивність

інте1·ративна властивість особистості, яка характеризує

-

тенденцію її функціонування як цілеспрямованої системи, що визначається
ві;щовідністю (адаптивність), відносною невідновідністю (неадаптивність),

крайнім стунснем неві;щовідності або відсутності можливості пристосу
вання (дсзадантивність) між цілями й спрямованістю особистості, а також
у нроцесі набуття досягнень життєдіяльності.
Ажитація

(< франц. agitatioп -

сильне хвилювання, збуджений стан)

-

афективна реакція лю;щни. що виявляється в конфліктних ситуаціях у від
повідь на заr·розу д:rя життя у формі сильної турботи, триво1·и, страху,

втрати цілеспрямованості в діях учасника конфлікту.
Актуадізатор

особистість, що живе повним жипям та використовує

-

власниіі нотенціал в оовну силу, адекватно с11риймаюча себе й оточуючих,
прагну'Ш не тікати від конфліктних ситуацій і труднощів, а снравлятися з ними.
Актуа.11ізація

Акцентуація

-- 11роцес
-

реалізації особистістю своїх 11отенційних можливостей.

надмірний прояв окремих рис характеру і їх поєднань, що

с проявом межових варіантів норми, може нри несприятливих обставинах

приводити до змін поведінки особистості у критичних, у тому числі і конф

ліктних ситуаціях, а також до розвитку патолоr·ічних норушень особистос
ті, в тому числі і психопатій.
Альтернативи ріше11ь

-

нові, оригінальні варіанти рішення проблеми,

що лежигь в основі конфлікту, котрі відрізняються від підходів, які раніше
11ропонувалися учасниками в ході розвитку конфлікту.

Амбівале11111ість

-

супере,шиве, «роздвоєне>> емоційне переживання де

кількох водночас існуючих емопійних с гавлень до якого-небудь об'єкту, з
одночасною спрямованістю на цей об'єкт протилежних, несумісних одна з

одною схильностей, прагнень, установок і відчуттів. Це припускає конф

ліктне став:rення й розвиток внутрішньоособистісного конфлікту.
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Антагоніст

грец.

(<

antagonista -

боротьба)

-

непримиренна, ворожа лю

дина, яка цілеспрямовано відстоює власні інтереси у конфлікті, при цьому
вона не йде на будь-які компроміси і дотримується украй крайніх, поляр
них поглядів.

Антипатія

усвідомлена або неусвідомлена неприязнь, е:\ІОційний прояв

--

неприйняття кого-небудь або чого-небудь, поведінки або окремих рис вда
чі, поглядів, смаків іншої людини.
Арбітр

(<

лат.

мировий су,1дя, посередник)

arbiter -

член арбітражу;

-

особа, яку призначають відповідні органи або за взаємною '}Годою участ1ків конфлікту обирається ними з мстою розв 'язанпя спорів, кuнф,1іктів; по
середник у конфліктах.
Арбітраж

(<

франц. aгbitragc)

-

спосіб розв'язання проблемних питань,

конфліктів через арбітрів; державний орган, який вирішує господарські
конфлікти між підприємствами, організаціями, установами.

Атракція (<лат.

attrahe1·e -

привертати, притя1·ати)

привабливість осо

-

бистості, що виникає при міжособистісному сприйнятті її іншими людьми.

Атрибуція (<англ. attгibure

приписувати, наділяти)

-

наділення іншої

-

людини, приписування групі або соціальному об'єкту властивостей, думок,

дій, які безпосередньо людиною не сприймаються та значною мірою не ус
відомлюються.

Атрибуція каузальна

(<

лат.

causa

причина)

-

нояснення людиною

причин поведінки інших людей.
Аутоагресія

-

агресивні дії, що спрямовані на самого себе (наприклад,

суїцидальна поведінка).

Афект

(< лат. atfectus -

пристрасть. хвилювання, почуття)

-

сильне і віднос

но короткочасне емоційне збудження (наприклад, страх, гнів, жах, радість і
ін.), що пов'язане з різкими змінами важливих для суб'єкта житrєвих обста

вин. В основі А.

-

стан внутрішньоособистісного конфлікту, який пережина

ється особистістю, rюрод:/І\)'ЄТься супсречностюш між потягами, прагненнями,
бажаннями й вимогами, які пред'яв;1яються людиш, а таr,ож можливостями
виконати ці вимоги. Виникає, як правило, у ві,1іІові,1ь на сиш,ний подразник.

Афектація(< лат.

affectatio, affecto -

у/;:,110)

-

штучність, удаваність, не

природність поведінки (манер, почуттів), що :\ІОЖС вистувати як конфлікто
ген, який сприяє винию1енню та ескалації конфліктів.
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Афективний

-

надмірно збуджений, емоційний, пройнятий чи зумовле

ний ефектом.
Афідіація

(<

анrл.

to affiliate - приєднувати, нриєднуватися) cepe:.i інших людей. що виникає за

людини приєднуватися, бути

нрагнення
умов залу

'rення людини у конфліктні і стресові ситуації.

Бар'єри психоJ101·ічні

(<

франц.

barriere -

перешкода, нерешкоджати)

-

стани. шо виявляється в неадекватній насивності людини, ті, що перешко
джають виконанню тих або інших дій. Характеризуються посиленням нега

тивних нереживань. установок. комунікативних бар 'ерів, що виявляються
за ві;1сутністю емпатії й гнучкості міжособистісних соціальних установок.
Бдеф

(< ш1гJ1. bJtiff -

обман)

-

тактичний прийом конфліктної нротидії,

одна зі ск:rадових демонстративних дій, що міститься у вигадці, уведенні в
o:viaнy

з

метою

залякування

чи

нохваляння,

на11рик:1ад,

що

учасник

має

значні сшш. яких у дійсності в нього немає.
Вирішення конфлікту

-

одна з форм завершення конфлікту, сукупність

позитивних дій (рішень) самих учасників конфлікту, яка нринускас пошук
взасvюви1·ідно1·0 рішення проб;1сми, :\1ас особисту значущість для учасни
ків конфлікту, та нрипиняс нротидію учасників конфлікту мирними або си
Jюв11ми засоfіа~rи, і на цііІ основі r·армонізус взаємостосунки.
Витис11е1111я (<лат. рсгсоІаtіо

-

розуміння, сприйняття)

-

захисний ме

ханізм, що виннкас (застосовується підсвідомо) з метою запобігання вну
трішньоr·о конфлікту :viiж неусвідомленими ІІОтребами й потягами, з од

ного боку, а, з іншо1·0

-

відносинами, звичками або оцінка:v~и. які засвоє

ні у соціальному середовищі. Забезнсчує витиснення з свідомості неадек
ватних снонукань, бажань і думок в несвідоме для запобігання свідомої
частини Я від протидіючих конфліктних тенденцій, У.Кі загрожують існу
ючому образу Я.
Вте•1а в конфлікті

-

захисний механізм, що полЯІ·ас у відносно швидкому

виході з конфліктної ситуації у зв 'язку з уявним або реальним принижен
ням власної 1·ідності іншим учасником конфлікту.

Вчинок

-

основна одиниця 11ове,1інки особистості, яка оцінюється як акт

ети•шого самовизначення, в якій виявляється й формується особистість.

Г11ів ·-відчуття обурення, незадоволеності яким-небудь явищем або поді
сю, вираз, нерідко аж до афекту. різко негативного ставлення до нього.
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Нерідко виникає у конфліктах як реакція на дії супротивника опонента, які
явно защемляють його інтереси і приховані бажання.
Група (об'єднання)

обмежена в розмірах спільність людей, що виділя

-

ється із соціального цілого на основі певних спільних ознак (діяльності, со
ціальної або класової приналежності, рівня розвитку га ін.).

Депривація

англ. deprivatioп

(<

-

втрата, позбавлення)

-

позбав.1ення

або обмеження можливостей задоволення яких-небудь погреб, що супро

воджується комплексними емоційними переживаннями.
Деструктивність

-

руйнівне й негативне відношення людини до самого

себе або до інших, що виявляється у нсгативно:>.1у самовідношенні, зниже

ній самооцінці, руйнівній поведінні.
Динаміка конфлікту

(< грец. 'iinamicon -

си,1ьний, могутній

)-

процес

розвитку, зміни конфлікту під впливо:>.1 діючих на нього чинників і умов.
Містить прихований період (виникнення проблемної ситуації у взаємодії
суб'єктів, усвідомлення ними спроби вирішити її неконфліктними метола
ми, виникнення передконфлікгної ситуації), відкритий період (інпидент.

конфліктна взаємодія, завершення конфлікту), період розвитку післяконф
ліктної ситуації.
Діагностика конфлікту(< грец.

diagnostikos -

здитний розпізнавати)

-

дія

льність з визначення сутності, проявів ти й особливостей конфлікту на основі
його аналізу, а також сукупність методів і принципів вивчення конфліктів.
Діалогічне спілкування

-

форма спілкування, яка припускає ухвалення

партнерів спілкування один одним, цішюстей один одного, орієнтаІ(ію на
розуміння й визнання цінностей іншого. Виступає як продуктивна безкон
фліктна форма конструктивного сrrілкування.

Домінантність

-

особистісна властивість, що характеризується схильніс

тю до придушення інших, домінування в сні;rкуванні.
Еволюція конфлікту

-

одна з основних категорій аналізу конфлікту, шо

обумовлює безперервний розвиток конфлікту від простих до більш склад

них форм.
Егоїзм (<франц.

egoisme,

<лат.

ego -

я)

-

морально-етичний принц1111.

що характеризує поведінку людини, яка прагне до задоволення лише вл;.~с
них потреб, нехтує інтересами інших людей та суспільства. Може виступа

ти як конфліктоген спілкування й причина конфлікту.
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Еготизм

(<

франц.

самозакоханість

cgotisme -

лат.

<

ego --

я)

-

пере

більшена думка шодо в;шсної персони, власних достоїнств, са:\Іозакоха
ність. Нис~-у11ас як стил1у;1ятор конфпіктів.
Е~-оцентри3м (<лат.

ego -

а+ centгum

--

11ентр)

-

нездатність індивіда,

який занщпо концентрусться на в;шсних інтересах, змінити вихідну пізна
вальну rюзицію 110 відношенню до об'скта, думки або уявлення навіть ве

ред :rице:\1 3:v1і11и отри:vншої інформапії й досвіду, що суперечать; сприйнят
л1 себе «фіr-урою» або «фоно:v1»; кра~шя фор:vш індивідуа.1ізму та егоїзму,

що дратус й стимулюс виникнення й ескалацію конфліктів.
Екс11ресія

(<

лат.

вираз)

expression -

--

виразність, с1ца вияву почуттів,

переживань у мімі11і. голосі, жестах і т. п. Надмірна або недостатня Е., її
нсадсквптність конкретнііі ситуації може служити одним із /\Жерел конф
ліктів у юаємостосунках людей.
ЕмоцШність

(<

лат.

cmovere --

норушувати, хви,1ювап1)

-

властивість

особистості. яка обумовлює схильність до шви;1кого і яскравого вияву смо11ій, легку збудливість.

Е:vшатія

(<

грец.

cmpatheia -

с11іrшереживання)

-

влпстивість особи, що

нолягас у збагненні С:\Іоційного стану, проникненні, рО3у:-.1інні переживань

і ві;~чуттів іншої люл.инн. Протилежне конфліктності особистості.
Еска:1ація конфлікту

-

характер11стнка дина:v1іки конф,1ікту, що міститься

в його ро:шалюванні, зростанні, поширенні й розгортанні.
Завершення конфJІікту

-

етап у динаміпі конфлікту, що полягає у при

пиненні, закінченні конфлікту з будь-яких причин. Завершення конфлікту
може протікати в настуr111их формах: внрішення конфлікту, врегулювання,

'3агасання конфлікту, переростання в інший конфлікт, усунення конфлікту.
Заздрість (заздрощі)

-

негативне й вороже почуття або на:-.1ір людини від

носно ус11іхів, нонулярності, моральної перева~·и, статусу іншої людини.

Викликас бажання досяпи того, що є у іншої людини, або 11озбавити іншу
.1юдину бажаного об'єкта заздрості.

Заміщення (перенесення) (< лат. substitu~io

-

заміщувати)

--

захисний

:-.1сха11і·зм, діючий несвідомо, при якому недосяжна або 11с11рийнятна піль,

емоція або який-небудь об'єкт замінюється свrдо:-.ю на більш 11рийнятні.
Заперечення (відмова)

-

фор:-.1а 11сихологічного захисту, за допомогою

якого свіл_омо перенесені думки, б;~ж;~1111я, факти й вчинки заперечуються
шляхом несвідомої відмови від них.

391

Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: ТЕОРІЯ І СУЧАСНА ПРАКТИКА

Захис11і механізми

--

психологічна «огорожа», запобігання сфери свщо

мості від негативних переживань, шо психотравмують особистість, Забез

печують психологічний захист та психологічну безпеку особистості.
Захист психологічний (<лаг.

deffensio psychologica) -

спеціальна регуля

тивна система стабілізації особистості, направлена на усунення або зведен

ня до мінімуму відчуття тривоги, пов'язаного з усвідомленням конфлікту і
здійснювана захисними механізмами (компенсацією, гіперкомпенсацією,
втечею, раціоналізацією, витискуванням, ідентифікацією, заміщення;-,1 або
перенесенням, регресією, агресією й аутоа~рссією, протестом або відмо
вою, сублімацією, конверсією, фантазуванням).
Згуртованість

(<

англ. cohesiveпess)

відчуття «МИ»

-·

-

стунінь зв'язку

членів групи один з одним, за рахунок взаємної сн:шштїї.
Зона конф."Іікту

(<

грец.

zone -

пояс)

сукупність інrересів, поглядів,

-

нозицій, які учасники відстоюють у конфлікті.
Імідж(< англ.

image -

образ, зображення, подібність)

-

образ, який склався

в масовій свідомості, емоційно-забарвлений характер або стереотип; цілеспря
мовано сформований образ кого-небудь або чого-небудь, наприклад, створити
свій і~!ідж. Може снрияти як виникненню, так і затуханню конфліктів.
Імпульсивність

(< лат. iшpulsus -

поштовх, удар; снонукання)

-

риса

вдачі й відносна стійка особистісна властивість, шо виявляється у мимо
вільності, нестриманості, нерозважливості, схильності діяти під впливо:11
раптового бажання чи спонукання. Може сприяти ви1шкне1шю інцидентів,

конфлікших сиrуацій та ескалації конфліктів.
Інтеракція

-

когнітивна взаємодія :~юдей, в якій у кожного учасника ак

туалізується образ, із яким він взаємодіє. В разі неадекватності образу мо
же переходити у ко11ф,1ікшу протилію.
Інцидент(< лат.

який трапляється)

incident -

-

неприємний випадок або

непорозуміння, дія або сукупність дііі учасників конфліктної ситуації, шля
хом яких провокується різке загострення суперечності й початок боротьби
між НИМИ.

Катарсис

(<

грец. кatharsis

-

очищеш1я)

-

очищення, емоційна розрядка.

З позиції катарсису конфлікт знаходить наступне пояснення

-

конфліктне

спонукання, прагнення вступити в конфлікт ослаблюється, коли суб'єкт
«вивільняє» конфліктогенну енергію або за допомогою використання коп-
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фликт01·енів, які снрияють ескалації конфлікту, або за рахунок переживан
ня уявного конфлікту.
Клімат соціаJ1ь110-психоJ1огі•ший

загальна соціально-психологічна ха

-

рактеристика стану малої групи, особливості людських відносин, які скла
лися в ній.
Когнітивний дисu11а11с

(<

англ. cogпiii,·e dissoпance)

-

напруr а, яка з' яв

лясться при усвідомленні несумісності яких-небудь двох знань і може сти
мулювати внутрішньоособистісний конфлікт.
Комненсація (<лат.

compensatio -урівноваження,

зрівнювання)- захис

ний механізм, що нолягає в заміщенні реально існуючої або уявної нсихіч
ної або фізичної неповноцінності за допомогою дося1·нення соаіальної пре
стижносrі, самоповаги, результатом якої може бути соціально корисна або
деструктивна активність, у тому чис;1і й конфліктність новедінки.

Компроміс (<лат. сошрошіssuш

угода)

-

уго;щ, якої дося1·ають за до

-

помогою обопільних посту110к; страте1·ія 11оведінки суб'єкта в конфлікті,
орієнтована на певні 11осту11ки замість •шсткових ноступок з боку учасника
конфлікту.
Конвенція (<лат.

conventio -

договір)

-

угода, що встановлює взаємні

обов'язки і права учасників конфлікту.
Конкуренція(< лат.

concurrere --

стикатися)

-

суперництво, активне зма

гання на якомусь терені між окремю.ш особами, зацікав:1еними в одній і
тій же меті, легко перехідне в конфлікт при від11овідному збі1·у обставин і
активному застосуванні конфліктогенів спілкування.
Ко11се11сус (<лат.

consensus -

згода)

-

згода щодо спірного питання, якої

досягають у результаті компромісів та пере1·оворів; збіг думок, принципів;
злагоджене ухвалення конфліктного рішення усіма учасниками.
КонфJІікт (<лат.

conflictus -

зіткнення)

-

процес різкого зіткнення, заго

стрення протилежно на11равле11их цілей, інтересів, 11озицій, думок або по

глядів опонентів чи суб'сктів взасмодії; снрийнята несумісність дій або ці
лей; серйозне ненорозуміння, су11еречка.

КонфJ1ікт адаптаційний

-

конф:1ікт, що виникає на основі порушень

процесу соціальної або 11рофесійної адаптації.

Конфлікт внутрішньогруповий

-

конф:1ікт :-.1іж мікрогрупами в колекти

ві, особистістю та усім колективом.
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Конфлікт внутрішньоособистісний

-

один з основних типів конфліктів,

в якому учасниками конфлікту є різні психологічні чинники внутрішнього
світу особистості, що є несумісними і що характеризується переживаннями

подвійності почуттів і тривалою боротьбою мотивів, інтересів, потягів, що
відображають суперечливі зв'язки із соціальним середовищем і затрю1у
ють ухвалення рішення.
Конфлікт деструктивний

конф.:~ікт, що перешкоджає ефективній взає

-

модії й ухваленню рішень.
Конфлікт конструктивний

-

конфлікт, що сприяє ухваленню обrрунто

ваних рішень і розвитку взаємостосунків. Виступає джсрес1ом самовдоско
налення й саморозвитку особи.
Конфлікт ."Jатентний

один з основних видів конфлікту. психічний стан.

-

що тяжко переживається, викликається довгою боротьбою мотивів, 11іннос
тей, потягів, які відображають суперечливі зв'язки із соціальним ссре;~ови
щем, затри:v1ує реалізапію прийнятого рішення.
Конф."Іікт міжгруповий

конфлікт між :чікрогрупами в колективі або

-

між різними соціальними групами, що відстоюють нротилежні інтереси,
які переслідуюrь несумісні uілі і протидіють один о;що111у.

Конфлікт міжособистісний

-

найпоширеніший тип конфлікту, що харак

теризується протиборство:.~ між двома взаємоліючнми суб'єктами, обумов

лений різноспря:vюваністю ці11ніс110-:vют11вапійної орієнтації, боротьбою за
обмежені ресурси, формуванням негативного ставлення один до одного.

Конфлікт нереалістичний (безпредметний)

-

конф;1ікт, що має на своїй

меті відкритий вираз негативних емоцій, що нагрома;:J.Илися, а також образ,
ворожості, коли гостра конфліктна взаємодія стає не засобом ;~осягнення
конкретного результату, а самоціллю.
Конфлікт реалістичний (реальний, наочний)

-

конф;:~ікт, що виклика

ний незадоволенням певних вимог учасників або несправедливим (11а дум
ку одного або обох учасників) розподілом між ними будь-яких 11ереваг, що
спрямований на досягнення конкретного результату.

Конфлікт рольовий

-

конфлікт, що хаµактсризується тим, що різні ролі

людини пред'являють до пеї сунеречливі вимоги.
Конфлікт соціальний

(< лат. socialis -

суспільний)

-

один з основних

типів конфлікту, суб'єктами якого виступають елементи соціальної спіль-
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ності (окремі особистості, соuіальні 1рупи, держави) що характеризується
граничністю зш·острення соціальних сунсречностей, явних або нрнхованих.

Конфліктна взаємодія

один з основних (разом із конфліктною ситуаці

-

єю) структурних елементів конфлікту; сукупність способів, форм і прийо
мів взаємодії, які додають конфлікту динамізм; етап динаміки конфлікту,

власне конфлікт, що характеризується зовнішні:-.1и діями й конфліктною
11ротидією.
Конфліктна люJщна

це людина, яка найчастіше створює й залучає ін

-

ших людей у конфлікти і конфліктні ситуації, активно використовує конф
ліктогени спілкування, сприяє ескалації конфліктів.
Ко11фJ1іктна протидія

-

конфліктне суперництво.

Конфліктна ситуація

(<

лат.

положення)

situs -

один з основних (ра

-

зом із конф;1іктною взас.\!одією) структурних елементів конфлікту,

ue

ситу

ація нрихованого або відкритого протиборства двох або декількох сторін

учасників, кожний з яких має свої цілі, мотиви, засоби або снособи рішен
ня нроблеми, мас особисту значущість для кожного з її учасників.
Конфліктність особистості

-

риса вдачі та особистісна властивість, шо

припускає 'ШСтоту ескалації й всту11у особистості у конфлікти. Визначаєть
ся комплексною дісю 'ІИнників: психологічних (темпера~ент, ш·ресивність,
ригідність, ншька саморегуляція, актуальний емоційний стан, соціально-

11сихологічні установки і цінності, компетентність у спілкуванні та ін.), со
ціальних (у.\!ови життя й діяльності, особливості середовища й соціального
оточення, зш·альний рівень культури та ін.).

Конф.'1іктоге1ш

вербальні й невербальні компоненти поведінки особис

-

гості або 1·ру11и, які сприяють виникненню й ескалації конфліктів.
Ко11форм11ість

(<

лат. coпformis

-

подібний, відповідний)

-

некритичне

ухвалення й прийняття людиною чужої неправильної думки (найчастіше
супроводжується нещирістю відмови від власної думки й 11озиції), у вірно

сті якої людина невпевнена.
Конфронтація(< лат. еоп

-

разом+

fron -

чоло)

-

протидія, зіставлен

ня, гостре зіткнення сторін, інтересів, цілей, позицій.
Криза в ко11флікті
зультат)

-

(<

грсц.

krisie -

версломний мол1еtп, вирішальний ре

загосгрення, нестійке по:юження у відносинах учасників трива

лого конфлікту; важкий перехідний стан у розвитку конфлікту.
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Криза життєва

-

стан душевного розладу, який виникає при незадово

ленні людини собою і своїми відносина:-.1и з навколишнім світом.
Критерій розв'язання конф."Іікту

(<

грсц.

kritcrion -

засіб для думки)

-

ознака, !\Іірило, на підставі якого nрово;щться онінка запропонованого ва

ріанта рішення проблеми, що лежить в основі конфлікту (наприкла.1, пра
вова норма, етична норма, лумка авторитетної особистості д.1я обох учас

ників конфлікту; преuеденти рішення ана..1огічної проблеми у минулому,
традиції, прийняті в певному соціумі).

Лабільність

{<

лат.

labilis -

ковзаючий, нестійкий)

-

одна з основних

властивостей нервової системи, що характеризує шви,1кість внннкнсння і
припинення нервових процесів, рухо:\1ість нервової та м'язової тканин; не

стійкість організму щодо змін зовнішнього й внутрішнього середовища,
напр., у конфліктах, психічних станах та ін.
Лідер (< англ.

leader -

ведучий)

-

член гру1ш, за яким гру11а визнає нраво

ухвалювати відповідальні рішення в значущих для неї ситуавіях, тобто

найбільш авторитетна особа, що реально грає центральну роль в організа
ції спільної діяльності і регулюванні взаємостосунків.
Локалізація конфлікту

(< грец. localis -

лока,1ь11ий, місневий)

-

обме

ження розширення, розновсюдження конфлікту за межі актуального стану
його меж.

Локус контролю(< лат.
перевірка)

-

місце, місцепо;юження +франц. contгole

locus -

ступінь, в який люди сприй:-.1шоть своє життя, свої дії

-

як

контрольовані «Зсередини» за допо:-.югою власних зусиль і дій, як контро
льовані «Ззовні» іншими силами.

Маніпулятор

-

людина, яка прагне контролювати інших і управляти ни

ми відповідно до своїх прихованих бажань і цілей; закрита, недовірлива,

що перекладає відповідальність на інши)S.
Межі конфJІікту

-

зовнішні й дина:'vІічні межі конфлікту. Виділяють: су

б'єктивні (кількість основних учасників): просторові (територія, на якій
відбувається конфлікт); тимчасові :-.1ежі (тривалість конфлікту).
Міжособистісні стосунки

-

взаоюзв'я:;ки ~·іж людь:\ш, які суб'єктивно

переживаються, а також об'єктивно виявляються у характері й снособах
взаємовпливу, що надається людьми о;;.ин 11~ одного в процесі спільної ді

яльності і спілкування.
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Мотив у копфдікті

(<

лат.

movere -

приводити в рух, штовхати)

-

сrю

нукання до вступу у конфлікт, що пов 'язане із задоволенням потреб учас
ника конфлікту; сукупність зовнішніх і внутрішніх. умов і 11ричин, які ви
кликають конфjJіктну активність суб' єкта.
Мотивація

снонукання, сукупність мотивів (причин), що викликає ак

-

тивність ;110;щни й визначає її спрямованість.
Напруженість психічна

нсихічний стан, який зумовлюєrься нередба

-

ченням несщ1иятливо1·0 для суб'єкта розвитку подій, та сунроводжується
відчуття:-.1 зщ·а:1ьного дискоІ\Іфорту, тривоги, страхами.
Напруженість соціа.тьна

-

особливий стан суспільної свідомості і нове

дінки, снецифі•ша ситуація с11рийняття та оІ(інки дійсності, що створює
особливу соціально-психо,101·ічну атмосферу, яка супроводжує соціальні
конфлікrи.
Насш1ьство

сносіб дії п~вної особистості (соціа.;rьної 1ру11и, держави) у кон

-

ф:~ ікті за допомо1·ою різних форм примушення іншої особистості (соціальної
групи, держави) з мстою 11ридбання або збереження (матеріального, 11олітично-

1·0,

11сихо:югічно1·0 або іншо1·0 опанування, завоювання тих або інших позицій);

тип дії або поведінки соціа:1ьних об'єктів у конф:1ікті, при яких їх. 011онент (осо
ба, 1ру11а) ніддається фізично:--1у тиску або нря;-,юму фізичному збитку.
Негативізм(< лат.

negatio -

заперечення) невмотивована поведінка люди

ни, що вияв:1яється в діях. які протилежні вимогам і очікуванням інших ін

дивідів або соціа:1ьних 1рун, та характеризується установкою людини на
незгоду, занеречення форм спілкування, очікувань членів тієї або іншої со

ціа:rьної групи, на протест по відношенню до даної групи і відкидання тієї
або іншої особистості.

Нейротиз:w

стан, що характеризується емоційною нестійкістю, триво

-

гою, низькою само11овагою, вегетативними розладами.

Ненависть

-

відносне стійке, активне моральне почуття, що характеризу

ється гостро негативною с11рямованістю на людей і явища, які су11еречать
нотребам, нереконанням або ншностям особис гості, і виступає як енерго
rмнс 11ережива11ня, що нерідко р()бить поведінку особистості надзвичайно

ці:1ес11рямованою.
Несу:\Іісність

-

взаємне не11рийняття партнерів із с11ілкува11ня, діяльності,

що базується на розбіжності ніннісних орієнтацій, соціальних установок,
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інтересів, потреб, характерів, темпераментів, темпів і ритмів психофізіоло
гічних реакцій, а також значущих для міжособистісного спілкування інди
відуально-психологічних характеристик.
Об'єhї конфлікту

конкретна матеріальна (ресурс), соціальна (влада)

-

або духовна (ідея, принцип, норма) цінність, до володіння або користуван

ня якої прагнуть обидва учасники конфлікту.
Опір

-

механіЗ!\І психологічного захисту, що виявляється в опозицїї усві

домлено витиснутих і неприйнятих комплексів.
Опонент

(<

лат.

opponent -

запсречуючий)

-

проти,1ежна сторона, що

вступила у протидію та заперечує об'єкт в суперечні, дискусії, конфлікті,
має точку зору, погляди, переконання та аргументи, які протилежні й віл
!\1інні віл основних або первинних.
Панто,1і:\1іка

-

система виразних рухів, що ·щійснюється за допомо

гою тіла.

Переговори

механізм або технологія вирішення (врегулювання, розв'я

-

зання) конфлікту; сумісна діяльнісп, опонентів із пошуку взаємного рішен
ня проблеми. Переговори найчастіше прово;1яться за доrю:vюгою помічника
або третьої сторони.

Переживання

-

будь-який емоційно забарвлений стан і явище дійсності,

безпосередньо представлене в свідомості люд1ши, й виступає для нього як

подія його власного життя.
Перенесення (англ.

displacemcnt) -

переключення агресії в конфлікті з

джерела фрустрації на інший об'єкт, що сприй:-.шється як нешкідливе або
більш соціально прийняте.
Подолання конфлікту

-

управляючий вплив на конфлікт, у якому центр

тягаря зусиль зміщується в бік найшвидшого припинення конфлікту, а не

лозві"1 суперечності, що лежить в його основі.
Помічник

-

третя сторона у врегулюванні конфлікту, функції якої міс

тяться в удосконаленні процеса обговорення проблеми, невтручанні в по

леміку з приводу змісту проблеми і прийнятті остаточного рішення.
Попередження конфлікту

-

організація взавюдії й співіснування людей,

що виключає або зводить до мінімуму вірогідність винию1ен11я конфліктів
!\!Їж ними; діяльність суб'єктів взаємодії (або одного з них), а також третіх
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осіб (посередників) з усунення об'єктивних і суб'єктивних причин назріва

ючо1·0 конфлікту.
Посередник

-

людина, що не являється учасником конфлікту, а здійснює

врегулювання конфлікту. Забезпечує конструктивне обговорення пробле
ми, але остаточне рішення ухвалюється учасниками конфпікту самостійно.
Поссреішицтво

(<

англ.

mediation) -

спроба нейтральної третьої сторо

ни вир1шити ко11ф;1ікт шляхом полі11шення ко:\Іунікації й висунення про

позицій.
Потреба

-

стан людини, створюване випробовуваною нею потребою в

об'єкгах, необхідних для його існування й розвитку, що виступає джере
JJО:'vІ його активності. Потреби виявляються в мотивах (11отя1·ах. бажаннях і
т.

11.),

які сп{)нукають до діяль11асті. та стають формою нрояву 1ютреб.

Предмет ко11фJ1ікту

уявна або реально існуюча проб:1с:\1<~. висrу11аю•~а

-

як джерело протидії l\Ііж сюронами, а тпкож основна суперечність (влада,
володіння ТИ:\ІИ або іншими цінностя:\Іи, проблема сумісн{)сті, істинності
знання. ідеї). через яку ;~юдина всту11ає в конфлікт.
Прич111ш ко11флікту

-

сукупність ряду обставин (об'єктивних

суб'єк

тивних). наявність або дія яких ве;1е до виникнення конф:1іктів.
ПробJІС:\Іа

(< грец. problema -- за;щча, завдання) -

усвідо:-v1:1ення суб'єк

том немож;~ивості дозволити 1руднощі і супере'1ності, що в1шикли в даній
ситуації, засоба:\111 1шяв1101·0 :шання й досвіду.
ПробJІе:\1ІІа або 11средко11фJІікт11а ситуація

поєднпння жипєвих обста

-

вин (соціальних, ор1·а11ізаційних, матеріа:1ь11их, духоsних) і особистісних

інтересів, які в ко:-.шлексі створюють грунт для виникнення конфліктної
протидії між соціальними суб'єкта:\111.
Провокація конфлікту

(<

лат.

provocation -

вик:rик)

-

створення, конс

труювання ~і реалізація 11риводу для конфлікту. нерідко створюється сторо
ною, охочою розв'язати конф;1ікт і через нього реалізувати свої інтереси.

Проп1озува1111я ко11ф~1ік1·у
знавання)

-

(<

ІlJЩ.

prognosis:

рю

-

вперед+

gnosis -

пі

061·рунтова11е 11ри11ущсння про мож:rивс майбутнє виникнення

або розвиток конфлікту.
Проекція (<лат.

projectio -

вики;шння вr~еред

)-

фор;.,ш заміщення, спо

сіб захисту, при якому власні несвідомі (неусвідомлені) риси, с11онукання й

мо гиви (а1·ресив11і та ін.) 11ри11исуються іншим. проектуються на них.
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Психологічна травма

залишкові явища переживань особистості, що су

-

проводжуються афектом, викликані зовнішніми подразниками, надають па

тогенну дію на особистість, що породжує психічний дискомфорт, внутріш
ньоособистісні конфлікти, розвиток ряду особистісних властивостей і осо
бливостей поведінки (тривожність, страхи, відчуття турботи, агресивність,
конфліктність та ін.).
Результат конфлікту

результат конфлікту з погляду стану сторін та їх

-

ставлення до об'єкту конфлікту у формі усунення о;щісї або обох сторін,
припинення конфлікту із ·~берсженням ~южливості його виникнення, пере

~юrи одвіє: із сторін, тиску об'єкту конфлікту, відмови обох сторін від
посягань на дапий об'єкт та ін.

Рефлексія конфлікту

(<

лат. гcflcxio

-

обіг наза;~)

-

найважливіший еле

мент суб'єктивної сторо11и конфлікту, що припускає від;rзеркалсння в сві
домості суб'єкта конфлікту, уявлення про по;щльші плани, бажання й намі
ри інших учисників конфлікгу, са~юпізвавня своїх внутрішніх психічних
актів і станів.
Ригідність

-

властивість особистості, що виявляється в негнучкості, сте

рсотишюсті, інертності поведінки. нездатності до швидкої його 3міви й ре
агування на різні ситуації рі·шим чином.
Рівень домагань

вибір суб'єктом мсти чергової дії, що формується в

-

результаті переживання успіху або неуспіху, ряду ми11у,1их !\ЇЙ; бажаний
рівень самооцінки особистості.
Самоактуалізація

-

прагнення особистості до мож,1иво більш повного

виявлення й розвитку своїх можливостей.

Самооцінка в конфлікті

-

оцінка особистіс:rю самої себе, своїх можJ1иво

стей та особливостей, свого міспя
Саморегуляція

-

cepe;i

інших у ко11фліктних ситуаціях.

процес управлі11ня лю,1ипою власними психологічними

і фізіологічними стана~ш, а також вчинками в конфліктних ситуаціях.

Співпереживання

-

уподібнення емоційного стану суб'єкта стану ін

шого.

Співпраця

-

найефективніша, кооперативна стратегія 11овс.::~.і11ки учасни

ків конфлікту, що полягає в орієнтації на координацію зусиш, в рішенні
проблеми й пошук варіанту рішення, яке задовольняє інтереси всіх учисни
ків, сторін конфлікту.
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Співробітництво

-

кооперативна стратегія поведінки опонента у конфлі

кті, що міститься в оріснтації на сумісний пошук рішення, яке задовольняє
інтереси усіх сторін.

Спілкування

-

багатоплановий процес розвитку контактів між людь.\1и,

що завжди породжується потребами у спільній діяльності.
Спонтанний

-

мимовільний, той, що виникає без зовнішньої дії.

Сприйняття конфліктної ситуації, конф.1ікту

-

цілісне віддзеркалюван

ня суб'єкго:-.1 конфліктної ситуації, що виникає як при безносередній участі
в конфлікті, так і при знаходженні юзов11і» конфлікту. В зв'язку з більш

яскравим оцінним і ціннісним забарвленням, залежністю ціннісного комво
нснту віл: мотнвапій1ю-смислової структури суб'єкта, є майже завжди спо
твореним, неа;~екватним.

Стереотип соціальний(< грсн. steн:os

--

твердий

відбиток)

+ typos -

-

ві;щосно стійкий і спрощений образ соніального об'єкту, що складається в
умовах дефіциту інфор.\!анії як ре·3ультзт у3агальнс1111я особистого досвіду
індивіда і нерідко уш~реджених у>шлень, нрнйнятих в сус11ільстві.
Стратегія поведінки в конф.1іh"Ті

(<

грец. stгatcgia: stгatos

-

військо

+ ago -

ве;.\у)- загальна орієнтація і лінія новедінки особистості або 1рупи в конф;1іюі.
Стрес

-

стан, викликаний надмірною психічною й фізичною напругою

або діями травмую•tих 11одразників. Стрес може надавати як 11озитивне, мо

билизующее, так і негативний вплив на діяльність (дистрссс) аж до її
повної дезорганізації.
Структура конфлікту (<лат. stгuctura

-

будова, порядок)

-

сукупність

стійких зв 'язків конфлікту, які забезпечують йо1·0 цілісність, тотожність,
від~інність від інших явищ соціального життя.

Субдімація (<лат. sнЬІішаrе

-

підносити)

-

о;~ин з механізмів психологіч

ного захисту, що знімає напругу в ситуації конфлікту щляхом трансформації

інстинктивних форм психіки в більш прийнятні для індивіда і суспільства.
Сумісність групова

--

соціально-психологічний показник згуртованості

групи, що відображає :-.южливість безконфліктного спілкування та уз1·0джс11ості дій її членів в у:'.іовах спіл1,11ої :1іяльності.
Сумісність міжособистісна

-

взас.\1не ухвалення партнерів із спілкування

і спільної діяльності, засноване на оптимальному поє;ша1111і ціннісних орі
єнтацій, потреб. характерів та інших значущих для міжособистісної взас
модїї індивілуально-пс11холо1·ічннх характеристик.
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Суперечність

взаємодія антагонізму протилежних сторш об'єкту або

-

систе~ш. що включає відмінності, поляризанію, зіткнення.
Суперництво

стратегія повслінки учасника конфлікту, що полягає в

-

орієнтації па свої інтереси, нав'язуванні іншій стороні важливого для себе

рішення, відкритій бороп,бі з реалізації власних інтересів.

Таюнка поведінки у конфліn-rі

(<

грсц.

tactika

от

tasso -

вибудовувати

війська)- сукупність способів і прпйо:\1ів дій на учасника конфлікту, за допо
~югою яких рса.1ізується стратегія повс)'{івкп для досягнення :\Істи в конфлікті.
Тест

--

стандартизоване, найчастіше обмсжс11с в часі випробування, що

приз11ачс11с для встановлення кількісних і якісних індивідуа.,1ь1ю-психо.ю
гічних відмі1111остей.
Тиск на учасника ко11ф.1ікту

-

вплив на 011011снта для того, щоб нриму

сити його відмовитися від рсалізапїі намічених

l(incii,

змінити свою пози

цію, піти на певні ностункн та ін.
Толерантність

-

відсуп1ісп, або послаблення реагування на будь-який

конфліктогс1111ий чинник.

Тривожність

-

відносно стійка особистісна властивість та індивідуальна

характеристика, що вияв,1яється у підвищеному переживанні тривоги :щ
умов яв11ої, мінімальної або уявної загрози.

Уникання

одна з основних стратегій, тактик поведінки в конфлікті, що

-

припускає ухилення від боротьби, підтри:...1ку нсйтралітста за всяку ніну,
відсутність прагнення учасника відстоювати свої права, не співробітничати
ні з ким для пошуку або вироблення способу рішення проблеми.

Установка на опонента

-

готоввісп, або схильність суб'єкта, що вюшкає

за у:\юв передбачення ним певної ко11ф,1іктної поведінки опонента і забез
печує пілеспря!\юваний характер поведінки

110

ві,щошснню до нього.

Учасник суперечки, конфліктної ситуанії, конфлікту, переговорів

-

суб'єкт (особистість, група, організапія, і\Сржава), що безпосерелш,о залу

чена у всі фази суперечки, конфліктної ситуації, конфлікту, переговорів.
Фрустрація

-

психологічний стан ·3ростаючої с:...юційно-волт.ової· нанруги.

що виникає у конфліктних ситуаціях, та '3аважає досягненню мсп1 або за
доволеншо потреб і бажаш" загрожує .:110,11111і або його престижу, людс1,кій
гідності.
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Човникова ди11ломатія

-

засіб організації діяльності посередника з ре1 у

лювання комункацій між опонентами; засіб організації 11осередником кон
флікту зустрjчей послідовно з кожним із учасників (сторін конфлікту).
Я-концепція

-

уявлення особистості вро саму себе, що вважається почат

ковим у самос11рийнятті та поведінці.

Я-образ

-

переконання особистості в тому, як її уявляють (сприймають)

інші, засіб бачити себе очима іншої людини, знання вро те, яких саме дій
чекають від неї інші.
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Лоценко Е. Л. Психо;ю1·ия "а1ш11уля11ии. Феномены, механизмы и :шщита.
М.: Иц-во МГУ,

---

l 996.

29.

д"ша Д. 1Iреодоле1111е ра·тогласий. Как улу<шшть взаююотношения на работе

30.

Дона.1ь;1сон \'!.К .. Дона.1ь,1сон

и ло:ча.

-- СПб., ! 994.
.\1.

У~1сн11е вести переговоры для чайников.

-

К.; М., 1998.

3 l.

До11<1енко Е. А.,Тнтаренко Т. М. Личность, конфликт. гармоння.

литнздат Укра11ны.

32.

· --

М.: Радио и св~:н.,

l 989.

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологи11.

-

Ершов А. А. !lсихология соактнвнос1·11 ;1юдсй.

Cllб.,

44.
45.
46.
4 7.

Зазыкин В. Г. Основы психологии 11ро11ицатеныюсти.

Зазыкин В.

200!.

i 992.

1·.,

Зайцева

t:.

--

М.:

М.,

2000.
l 995.
TPИBOJIA, l 997.

-·-·

-

М.: РПЛ.

В. Конфликтная :1и<11юсп, в конф:1икпюм противо

--- М .. l 998.

За·зыкин В. Г., Ложкин Г. В. Конфликты в вош1ско:ч коллективе н их прео,~о-

-

Киев,

l 986.

Зайцев А. К. Социа..1ьный конфлнкт.

·-- М" 2000.
- М.: АО «Ас11ект-11рссс», ! 994.
Зигерт В., Ла111· Л. Руководить бс·з кощjыиктов. - - М.: Эконо~шка, l 990.
Иванова Е. Н. Эффект1шное 06щен11с 11 конф:111кгы. Cllб. Рига: Экспе
римент, l 997.
lшмуратов А. Т. Конфлiкт i згола. Освови когнiтивноУ тeopi"i конфлiктiв. К.: Наукова ду:\1ка. l 996.
Каз:--.1иренко В. П. Социальная психо;югия ор1·анизапий. - К.: МЗУУП, l 993.
Кан-Калик В. А. 1·рам:\1агика 061щ:ния.
-- М.: Роспедагсвтство, 1995.
З.1раво:--.шслов А.

!".

Социоло1·ия конфJiипов.

Ка,1енская В. Г. !Iсихологическая ·за~ш1та н мотивання в структуре конф.1ик
та.

48.

С!Iб ..

Жщнов В. О. Тех11оло1·ия разрешения внутриличност1101·0 конфликта.

:1е11ис.

40.
4 l.
42.
43.

---

Журавлев В. И. Основы педа1·огической конфликтолоп111.

борстве (психолоп1ческие аспекты проблс"ы).

39.

Ilо

){ружи11и11 В. В., Конторов /.\.С., Кошоров М. Д. Ввежние в теорию конф;1иктов.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

К.:

-

l 989.

-

Cllб: ){етство-11ресс,

l 999.

Каррас Ч. Л. Искусство ведения 11ерегов()ров.

-

М.: ЭКСМО,

l 997.
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ПСИХОЛОПЯ КОНФЛJКТУ: ТЕОРIЯ

49.

~

СУЧАСНА ПРАКТИКА

-

К.: Здоровье,

1977.

Китов А. И. Экономическая 11сихология.

М.: Экономика,

-

1987.

Климов Е. А. Конфликтующие реальности в работе с людь.\1и (психологичес
кий аспект).

52.
53.

I

Келлер В. С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуа
циях.

50.
51.

~

Пов'якель

-

М.,

2001.

Конфликто,1огия. Учебник/ Под ред. А. С. Кармина.

-

СПб.: Лань,

1999.

Корнелиус Х., Фэйr Ш. Вынrрать может каждый. Как разрешать конфликты.

-

М.: СТРИНГЕР, 1992.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Кург И. Торопись нес11еша. --Таллин: ВАЛГУС,
Левин К. Теория поля в сопшL1ьных науках.

1997.
2000.
Левин К. Типы конфликтов// Психология личности. Тексты. -- !\1.: МГУ, 1982.
Леонгард К. Лю1ею)·нрованные :тн•1ности. - К.: Вщца школа. 1981.
Лефевр В. А. Конфликтующие сгруктуры. - М.: Советское радио, 1974.
Ликсон Ч. Конфликт. Ссщ, шагов к ~шру. -- Cllб.: ПИТЕР,1997.
Ложк11н Г. В. Психолошчсский климат трудового коллектива. - К.: Знания. 1988.
Ложкин Г. В. Профилактика конф:1иктов в первичных трудовых коллективах. Киев, 1990.
Ложкнн Г. В .. Повякель Н. И. Практическая пснхолоп~я конфликта: Учебное
нособие. 1-е изд. -- К.: \1AYll, 2000; 2-е изд. К.: МАУП, 2002.
Левин К. Разрешение социальных конфликтов.

-

Ложкi11 Г. В., Сьомiн С. В.,

Кисельова О. О. Конфлiкти у

сумiснiй дiяльностi.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Мелибру;щ Е. Я. Я

Ты

- -

Мы.

СПб.: Речь,

1997.

-

\1., 1986.

-

-

М.: ИПll.

-· 1996.
1991.
Обозов I 1. Н. Психология конфликта и снособы ero ра:1рсше11ия. -- Л.: Ц1 !11, 1991.
1!анкратов В. 11. Уловки в спорах и их нейтрализация. - М.: РПА, 1996.
Петровский А. В. Личность. Деятс,1ьность. Коллектив. - М .. 1982.
Пов' якель Н. 1. Профссiогеиез саморегуляцii' мислення практичного психоло
га. - К.: I-IПY iм. М. П. Драгоманова, 2003.
Прикладная конф.1иктолоrия: Хрестоматия. - Минск: Харвест. 1999.
М.: Наука.

Рс~1шмидт Х. Подростковы11 и юношеский возраст: проблемы становления
М.: Мир,

-

1994.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике.

---

М.: Медиум.

Руденский Е. В. Основы психотсх1юло1·ии общения ~1е11еджера.

-

-

1995.

Учебное

М.,1997.

Руффлер М. Игры внутри нас.

·-

М.: Институт психотерапии,

1998.

Рыбакова М. М. Конфликт и взаи~юдсйствие в 11едагогичсско\1 про11ессс.

!\1.:

78.

-

lkтровська Т. В.,

К.: Сфера.

Михеев И. Н. Лмбнвалентность личности.

нособис.

76.
77.

--

Мер.1ин В. С. Психология индиви;tуа;1ьности.

личности.

74.
75.

1983.

СПб.: Питер,

-

Проснеще11ис,

-··

1991.

Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. Психо.1огия управления. Учебное пособие.

-

Ростов-на-Дону: Феник; М.: Зевс,

79.
80.
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Саркисян Б. !!обеда на
Скотт Д. Сила

j':\la.

1997.
переговорах. - СПб.:

Лань,

1998.

Описание пути к успеху в бизнесе. -К.: Внешторrиздат.

1991.

ЛIТЕРАТУРА

8!.
82.

Скотт Д.

r·.

Конфликты. Пути их прсо;10ления.

Соснин В. Л .. jJунсв

11.

вие. переговоры. тренинг.

83.

--

М.: ИII РАН,

l 993.

М.:

-

Academia, 1996.
11 конструктвное

Сул11:-.1ОБа Т. С. Социа.1ьная работа
тов.

85.
86.

!991.

Соснин В. А., Лунев П. А. Как стать хо:~яином положсш1я: анатомия ·эффск
тив1ю1·0 общения.

84.

К.: Вш::шторгиз;1ат,

-

А. Учимся общению: в.щюrопони:\1а11ис, взашюдейст

---

М.: ИIJll,

разрешент:: конфлик

!496.

Третьячснко В. В. Ко.11;1ективные субъекты у11рав:1ения.

···-

К.: Стнлос,

Фишер Р .. Юр11 У. Путь к сог:~асию н.1и переговоры без поражения.

l 995.
- М.:

! lаука, l 990.
87.
88.
89.
9(J.
9!.
92.
93.
94.

Фишер Р., Эртель Д. Ilодготовка к 11срс1 оворам.
Фрейд

3.

Психология бсссознатс:1ьного.

Фрей:~ З. Неудовлетворенность культурой.
Фро~1:\1

:J

Бс1ттво от свободы.

М.:

-- С! lб.: ПИТ ЕР, 2003.

К.,

-

199!.
·- Cl 16.:

Лань,

1997.

Шсйнов В.

11.

-

М.: Про-

--

М.,

! 993.

Чистякош1 Т. А. Ilедш опt'н:ский конф;~ и кт и снособы его прсо;10:1е11ия.

Конф.111кты в нашсii жизни и вх разрешение.

-

! 987.

М11нск: Лмал

1997.

1Нскнн Г. В. Визуальная 11сиходиапюстика и се методы. Учсб110-мсго;~ичсс

Шосгром

лифакл>,

10!.

-

!992.
1995.

Хорни К. Нсвротнческая личность нашего врс~1снн. Самоана-111з.

кос пособнс.

100.

М.: !Iрогресс,

Хорн и К. Ваши внутренние конфликты.

фея,

99.

·· ··

1990.
l 942.
Наука, 1994.

Херсонский Б. Г .. Дворяк С'. В. Психология и 11сихопрофи.1актика семсiiных

1·р..:сс-Универс,

97.
98.

М.: Коллсп1ум.

-

1996.

М.: Просвещение,

Хаса11 Б. И. Конструктивная психо;югия конфликта.
конфниктов.

95.
96.

-

Анатомия человеческой деструктивности.

:J.

Фромм Э. Человек д:1я себя.
Фромм

М.,

-

М.: Просвсщею!с,

-

Юн1·

:J.

--

Ч.

l, 2. - -

К.: ВЗУУП.

-

Минск: Тlll{ «Iiо

l 992.

К. Г. ТJввстокские .1скции.

практика.

1992.

Анти-Кар11е1·и, или чсловек-~1анипу;1ятор.

-

К.: СИ!ПО,

Ана;~итичсская

психология:

се

теория

11

!995.

!02. IО!н· К. Г. Конф:шкты :1стской ;\уши// Пси.хоашыиз детского вшрасга. -- · М .. 1924.
10.1. Юриднческая конфликтолоnm /Под ред. Н. Н. Кудрявцев:~. --- М.: Юрнсть. ! 997.
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