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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Стресовий характер суспільних відносин, 

дистанціювання особистостей, підвищене навантаження на підлітків у 

навчально-виховному процесі створюють додаткові труднощі в непростий 

період розвитку.  

Кризовий характер підліткового віку і недостатня увага дорослих до 

проблем підлітків призводять до того, що вони не в змозі подолати проблему 

конфліктності. Тому проблема усунення, зниження і профілактики конфліктів і 

конфліктної поведінки є дуже актуальною і потребує уваги. 

Незважаючи на те, що підлітковий вік в психології ХХст. вивчали досить 

докладно, сучасні підлітки відрізняються від однолітків попередніх поколінь 

цілою низкою соціально-психологічних особливостей, а саме:  підвищена 

конфліктність підлітків в умовах школи (М.О. Коць, Л.О. Котлова та ін.), в 

міжособистісному спілкуванні з однолітками (В.Р. Павелків, Н.І. Леонов та ін.), 

з дорослими, перш за все з батьками (І.В. Ващенко, О.І. Антонова та ін.). 

Сучасні підлітки частіше стали демонструвати девіантну поведінку (О.О. 

Мізерна та ін.). 

Проблемою конфліктної поведінки підлітків займалися такі вчені як В.І. 

Андрєєв, А.Ш. Апішева, Н.В. Гришина, Т.Р. Браніцька, Н.В. Васильєв таін. 

Однак стратегії поведінки підлітків в конфліктних ситуація досі залишаються 

мало вивченим. Спостерігається дефіцит методичного інструментарію 

діагностики стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях. Крім того, далеко не 

завжди враховується специфіка вікових особливостей молодших і старших 

підлітків. Не дивлячись на актуальність вивчення поведінки підлітків в 

ситуаціях конфліктів, недостатньо обґрунтовані засоби і програми для навчання 

підлітків конструктивному вирішенню конфліктних ситуацій. 

У зв’язку з зазначеним, темою дослідження є «Виявлення моделей і 

тактики конфліктної поведінки підлітків». 
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Об’єкт дослідження – психопрофілактика конфліктності в підлітковому 

віці. 

 Предмет дослідження – особливості психопрофілактичних засобів  

конфліктності в підлітковому середовищі. 

Метою дослідження є вивчення існуючого інструментарію дослідження 

конфліктності підлітків та пошук шляхів попередження їх конфліктної 

поведінки.  

Завдання дослідження: 

– визначити конфліктність як характерну рису підліткового віку; 

– з’ясувати моделі і тактики поведінки у конфліктних ситуаціях; 

–визначити засоби з попередження конфліктної поведінки підлітків. 

Методологічну і теоретичну основу дослідження склали: концепції 

розвитку психіки та особистості в діяльності (Г.С. Костюк, О.Н. Лєонтьєв, Г.В. 

Ложкінта ін.), уявлення про об’єктивно-суб’єктивну природу конфліктів (Н.В. 

Грішина, А.Т. Ішмуратов, Л.А. Петровська та ін.), теорії ідентичності як 

компоненту самосвідомості особистості (П. Берк, В.В. Москаленко та ін.) та 

концепції, що підкреслюють соціокультурну зумовленість поведінкових 

стереотипів (Г. Маркус, Г.У. Солдатова та ін.).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

1.1 Конфліктність як характерна риса підліткового віку 

 

Конфліктність особистості будь-якого віку розуміється як інтегральна 

властивість, що виявляється через частоту вступу в міжособистісні конфлікти 

та характер когнітивного, емоційного, поведінкового реагування в них. За 

стійкої високої конфліктності людина стає постійним ініціатором напружених 

стосунків з оточенням. 

Узагальнюючи визначення конфліктності особистості (М. Пірен, 

Ю. Черненький, В. Шейнов), українська дослідниця О.М. Чайковська відзначає, 

що конфліктність є системною складною властивістю особистості, яка включає 

комплекс психічних властивостей, а саме:  

 неадекватну (завищену або занижену) самооцінку своїх можливостей і 

здібностей, яка йде у розріз з оцінками навколишніх, що й викликає конфлікт; 

 прагнення домінувати будь-що, де це можливо і неможливо;  

 консерватизм мислення, поглядів, переконань, небажання подолати 

застарілі традиції;  

 зайва принциповість і прямолінійність у висловах і думках, прагнення 

сказати те, що є, на погляд особистості, правдою, іншому в очі, незважаючи ні 

на що;  

 певний набір емоційних якостей особистості: тривожність, 

агресивність, упертість, дратівливість.  

Отже, конфліктність трактується нами як перманентна риса особистості, 

яка акумулюється її природними задатками і соціальним досвідом, що 

набувається в ході розвитку. 

Конфліктність підлітків та юнаків відрізняється низкою особливостей, 

пов’язаних із: 

1) недостатністю життєвого досвіду й низьким рівнем самокритики, 
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2) нездатністю до адекватної оцінки життєвих обставин, 

3) підвищеною емоційною збудливістю, імпульсивністю, 

4) руховою й вербальною активністю, 

5) загостреним почуттям залежності, 

6) прагненням до набуття певного статусу у референтній групі, 

7) негативізмом, 

8) неврівноваженістю збудження й гальмування. 

При цьому підліткова схильність до конфліктності може пояснюватися не 

тільки емоційними і фізіологічними віковими змінами. Однією з характеристик 

нестійкого, дискомфортного положення підлітка є недостатня сформованість 

його соціальних навичок, які сприяють успішній соціалізації. Ці соціальні 

навички, посилені соціально-економічною незахищеністю, часто є причиною, 

яка впливає на підвищену агресивність, конфліктність підлітка, на його 

бажання будь-якими засобами компенсувати своє незадоволення життям.  

Підлітки стикаються з цілим рядом суперечливих позицій та внутрішніх 

коливань між залежністю та незалежністю, роллю дитини та дорослого.  

За дослідженнями М.О. Коць, І.А. Мудрака, на початку підліткового 

періоду складається ситуація появи суперечностей – якщо у дорослого 

зберігається ставлення до підлітка ще як до дитини. Таке ставлення, з одного 

боку, вступає в протиріччя із завданнями виховання дітей цього віку і 

розвитком соціальної дорослості особи, а з іншого боку, воно вступає в 

протиріччя з уявленням підлітка про ступінь власної дорослості і його 

претензіями на нові права. Саме це протиріччя є джерелом конфліктів і 

труднощів у стосунках дорослого і підлітка [27, с.163].  

Важливо додати, що ставлення батьків до юнака як до несамостійної 

особи також загострює їх відносин. Все це, на наш погляд, провокує 

підвищення конфліктності та агресивності підлітків та юнаків та закріплення 

даних особистісних властивостей.  

Будь-яка форма конфлікту підлітка та дорослого, загострених реакцій 

дитини несе на собі відбиток соціально-економічного становища сім’ї. В сім’ях 
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з низьким соціально-економічним статусом частіше виникають конфлікти, 

пов’язані з вимогами до його ввічливості, слухняності, поваги, тоді як в сім’ях 

середнього достатку батьки частіше занепокоєні розвитком у дітей 

самостійності та ініціативи. Помічено, що в сім’ях з низьким рівнем доходів 

батьки заклопотані тим, щоб убезпечити дітей від неприємностей у школі, тоді 

як в сім’ях з середнім достатком батьки більше заклопотані успіхами і 

досягненнями дітей [27, с. 165].  

На думку І.А. Мудрака, «дані конфлікти типові і досить легко 

вирішуються. Головне, щоб вчитель був психологічно готовий до їх усунення, 

прагнув цього і не боявся труднощів і змін. Позитивне вирішення таких 

проблем полягає в усуненні причин, які обумовили конфліктну ситуацію. Таких 

конфліктів не слід уникати, їх необхідно розв’язувати» [27, c. 166]. 

Тож, стає очевидним, що конфліктологічна активність підлітків пов’язана 

з постійною переоцінкою цінностей, яка відбувається в процесі спілкування з 

найближчим соціальним оточенням. Підліток не знаходить оптимального 

задоволення у спілкуванні з дорослими, зокрема батьками, вчителями. Якісні 

зрушення самосвідомості у формі виникнення уявлення про себе уже не як про 

дитину і прагнення увійти в світ дорослих є структурним центром особистості в 

цей період розвитку.  

За дослідженнями Л. Котлової, «конфліктність особистості дуже часто 

пов’язана із акцентуаціями характеру, тобто надмірним розвитком одних 

характерологічних якостей за рахунок інших» [26, с. 68]. Вчена переконана, що 

«конфліктність особистості більше притаманна підліткам та юнакам із 

демонстративною, педантичною, гіпертимічною, ефективно-лабільною, 

дистимічною акцентуаціями рис характеру, ніж для представників інших 

акцентуацій» [26, с. 69]. 

Практика показує, що підлітки не вміють конструктивно вирішувати 

виникаючі конфлікти, поводяться агресивно, проявляють конфліктні риси своєї 

особистості, і в їх відносинах з оточуючими (ровесниками чи дорослими) 

переважають деструктивні тенденції. Відповідно до вказаного, для зниження 
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гостроти подібних явищ і збільшення ролі продуктивного вирішення 

міжособистісних конфліктів, зниження конфліктності особистості необхідно 

посилити в структурі педагогічного процесу психологічний супровід підлітків 

та юнаків. 

 

1.2 Моделі і тактики поведінки у конфліктних ситуаціях 

 

З метою дослідження моделей і тактик поведінки осіб в конфліктних 

ситуаціях, важливим є встановлення причин і тригерів конфліктних форм 

поведінки. 

Аналіз наукової літератури дає підстави для виявлення наступних  

чинників впливу на виникнення й розвиток конфліктних форм поведінки:  

1) соціально-психологічних (об’єктивних) та індивідуально-

психологічних (суб’єктивних) детермінант;  

2) внутрішніх і зовнішніх суперечностей;  

3) впливу психологічних властивостей особистості, що акумулюються 

природними задатками індивіда, його соціальним досвідом та зумовлюються 

взаємодією суб’єктивних та об’єктивних чинників. 

Обґрунтування об’єктивно-суб’єктивного характеру причин конфліктних 

форм поведінки є досить продуктивним у процесі визначення способів їх 

попередження, вироблення оптимальної стратегії поведінки людей у типових 

конфліктах.  

До об’єктивних причин можна віднести переважно ті обставини 

соціальної взаємодії людей, які призвели до зіткнення їхніх інтересів, думок, 

установок тощо. Об’єктивні причини призводять до створення 

передконфліктної обставини – об’єктивного компонента передконфліктної 

ситуації [4, с. 115].  

Суб’єктивні причини пов’язані переважно з тими індивідуально-

психологічними особливостями опонентів, які призводять до того, що вони 

обирають саме конфліктний, а не який-небудь інший спосіб вирішення 
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об’єктивного протиріччя, що склалось. Людина не йде на компромісне 

вирішення проблеми, не поступається, не уникає конфлікту, не намагається 

разом з опонентом взаємовигідно вирішити протиріччя, що виникло, а обирає 

стратегію протидії.  

Традиційно психологічна література робила акцент на «вирішення» 

конфлікту, підкреслюючи, що його можна і необхідно вирішити: досягти 

ідеального безконфліктного стану, коли люди працюють і взаємодіють в повній 

гармонії з самими собою і оточуючими.  

Однак повсякденна практика показала, що: 

– більшість зусиль щодо повного усунення конфліктів виявляються 

марними; 

– конфлікти, крім негативної функції, здатні мати і позитивний ефект[11]. 

У своєму аналізі конфліктів в системі міжособистісних відносин 

американський психолог К. Томас припустив, що необхідно перенести акцент з 

усунення конфліктів на контроль  або управління ними. Вперше в соціальній 

психології було поставлено питання про неоднозначне ставлення до 

особистісних конфліктів і було показано, що одне із завдань управління – 

навчитися керувати всіма фазами конфлікту. 

Виділяють наступні способи врегулювання конфліктів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Способи врегулювання конфліктів (за К. Томасом) 

Спосіб Характеристика 

Суперництво 

(конкуренція) 

прагнення домогтися задоволення своїх інтересів на 

шкоду іншому 

Пристосування принесення в жертву власних інтересів заради 

інших 

Компроміс нейтральний варіант 

Уникнення відсутність прагнення до кооперації, так і 

відсутність тенденції до досягнення власних цілей 

Співпраця коли учасники ситуації приходять до консенсусу, 

повністю задовольняє інтереси обох сторін 
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Отже, при уникненні конфлікту жодна зі сторін не досягне успіху. При 

таких формах поведінки, як конкуренція, пристосування і компроміс, можливі 

два варіанти: або один з учасників у виграші, а інший програє, або обидва 

програють, тому що йдуть на поступки один одному. Тільки одна стратегія – 

співпраця – приносить виграш обом сторонам. 

Таким чином, конфлікт трактується як: боротьба, зіткнення або певний 

процес. Боротьба може бути із-за цінностей, статусу у відношеннях.  

Зіткнення може проходити між протилежними принципами, поглядами, 

діями, думками, інтересами. Конфлікти не завжди розглядаються з негативної 

сторони. Багато авторів визначає позитивний вплив конфлікту на проблемну 

ситуацію.  

Психологи виділяють три типи конфлікту: внутрішньоособистісний, 

міжособистісний, міжгруповий. Внутрішньособистісний конфлікт розвивається 

усередині особистості. Міжособистісний конфлікт виникає при зіткненні 

взаємодіючих суб’єктів на основі виниклих протиріч та виступає у вигляді 

протилежних цілей. Міжгруповий конфлікт - це зіткнення між певними 

групами.  

Конфліктність особистості є деструктивним особистісним утворенням, 

що визначається наступним комплексом факторів:  

–особистісно-психологічних (темперамент, рівень агресивності, 

емоційний стан (тривожність));  

–соціально-психологічних (соціальні установки і цінності, ставлення до 

опонента, спрямованість у взаємодії, компетентність у спілкуванні, інтелект, 

основні тенденції поведінки);  

–соціальних факторів (умови життя і діяльності, можливості релаксації, 

соціальне оточення, загальний рівень культури, можливості для задоволення 

потреб та ін.). 

Разом з тим конфліктність особистості є однією з вікових характеристик у 

підлітковому та юнацькому віці. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ 

 

2.1 Методика психологічного дослідження конфліктів 

 

Людина, схильна, до конфліктності, часто містить певний набір 

емоційних якостей особистості, таких як агресивність, упертість, дратівливість. 

Також кожна особистість має певний рівень конфліктності особистості, 

який підвищується під впливом несприятливих обставин. 

Тому нами були відібрані методики, що дозволяють визначити серед осіб 

підліткового віку рівень агресивності, рівень конфліктності особистості і 

способи реагування в конфлікті (табл. 2.1) як необхідної інформаційної бази 

для комплексного дослідження природи конфліктів. 

Таблиця 2.1 

Методичний інструментарій емпіричного дослідження конфліктної поведінки 

осіб підліткового віку 

Характеристика 

суб’єкта 
Назва та автор методики Шкали 

Психічні стани «Самооцінка психічних 

станів» Г. Айзенка 

Рівні тривожності, 

фрустрації, 

агресивності, 

ригідності 

Конфліктність 

особистості 

«Рівень конфліктності 

особистості» В.І. Андрєєва 

Рівень конфліктності 

особистості 

Способи 

реагування в 

конфлікті 

«Оцінка способів реагування 

у конфлікті» К.Н.Томас 

«Суперництво», 

«співпраця», 

«компроміс», 

«уникнення», 

«пристосування» 

 

Потрібно зазначити, що при виборі методик враховувалося наступне: 

а)доступність методики для випробовуваних; 

б) придатність даних методик для групових обстежень; 
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в) можливість кількісної та якісної обробки отриманих результатів; 

г) стандартизація методик. 

Розглянемо докладно обрані методики дослідження: 

Методика №1: «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка. 

Призначення методики. Даний тест спрямований на вивчення 

психологічного стану особистості через діагностику таких психічних станів як 

тривожність, фрустрація, агресивність і ригідність. 

Випробуваному пропонується 40 тверджень –опис різних психічних 

станів, навпроти кожного твердження необхідно проставити від 0 до 2 балів, де 

0 –зовсім не буває, а 2 – коли, такий стан вам часто притаманне. 

Сума балів за кожну групу питань оцінюється таким чином: 

0-7  балів – низький рівень; 

8-14  балів – середній рівень; 

15-20 балів – високий рівень. 

Інтерпретацію результатів тесту, бланк опитувальника та узагальнену 

таблицю за результатами діагностики самооцінки психічних станів за 

методикою Г. Айзенка представлено у Додатку А. 

Методика №2: «Рівень конфліктності особистості» В.І. Андрєєва для 

підліткового віку. 

Призначення методики: виявлення рівня конфліктності. 

Рівень конфліктності – ступінь прояву інтегрального властивості, що 

відображає частоту вступу в міжособистісні конфлікти. 

При високій конфліктності людині стає постійним ініціатором 

напружених відносин з оточуючими незалежно від того, передують чи цього 

проблемні ситуації. 

 За допомогою методики можна виявити рівень конфліктності від дуже 

низького до дуже високого. 

Опитувальник дозволяє визначити рівень конфліктності суб’єкта в 

цілому, без диференціації особливостей прояву його конфліктності по 
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стратегіях. У даній методиці респонденту пропонується відповісти на 14 питань 

з трьома варіантами відповідей. 

У кожному питанні всі відповіді мають певний бал: 

Від 14 до 23 – низький рівень конфліктності; 

від 24 до 32 балів – середній рівень; 

від 33 до 42 – високий рівень конфліктності особистості. 

Інтерпретацію результатів тесту представлено у Додатку Б. 

Методика №3: «Дослідження особливостей реагування в конфліктній 

ситуації» К. Томаса. 

Призначення методики: дозволяє виділити типові способи реагування на 

конфліктні ситуації. За допомогою методики визначаються типові способи 

реагування на конфліктні ситуації. Можна виявити кількість людей, схильних 

до суперництва / співробітництва в групі, команді, що прагнуть до компромісів, 

що уникають конфліктів чи намагаються загострити їх, а також намагаються 

оцінити ступінь адаптації кожного члена колективу до сумісної діяльності. 

У даній методиці респонденту пропонується відповісти на 30 питань з 

двома варіантами відповідей. По кожному з п’яти розділів опитувальника 

(суперництво, співробітництво, компроміс, уникнення, пристосування) 

підраховується кількість відповідей, що збігаються з ключем. Отримані 

кількісні оцінки порівнюються між собою для виявлення найбільш бажаної 

форми соціальної поведінки випробуваного в ситуації конфлікту, тенденції 

його взаємин у складних умовах. 

Короткий опис шкал методики: 

Суперництво – прагнення домогтися задоволення своїх інтересів на 

шкоду іншому. 

Пристосування – готовність поступитися, нехтуючи власними інтересами. 

Компроміс – шляхом взаємних поступок знаходиться прийнятне рішення 

для протиборчих сторін. 

Уникнення – для цієї шкали характерно як відсутність прагнення до 

кооперації, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей. 
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Співпраця – направлено на пошук рішень, що повністю задовольняють 

інтереси обох сторін. 

У даній методиці випробуваному дається 30 пар тверджень. З двох 

запропонованих варіантів необхідно вибрати тільки один, найбільш 

відповідний. 

Опитувальник, ключ до тесту, а також обробку і інтерпретацію 

результатів за методикою К.Томаса представлено у Додатку В. 

Методика може бути застосована як для групових обстежень, так і для 

індивідуальних. 

Отже, вищенаведені методики є валідними, стандартизованими, це 

класичні методики вивчення агресивних тенденцій, відповідають віковим 

нормам і завданням дослідження. 

 

2.2 Використання тренінгу для подолання конфліктів серед осіб 

підліткового віку 

 

Психологічний тренінг є одним з найбільш поширених методів групової 

психологічної роботи на сучасному етапі. 

Термін «тренінг» (від англійського train, training – виховання, навчання, 

підготовка, тренування) застосовується для позначення широкого кола способів 

здійснення психологічного впливу на особистість. Поняття «соціально-

психологічний тренінг» в широкому сенсі означає будь-яке активне навчання, 

яке здійснюється на основі механізмів групової взаємодії. У вузькому сенсі 

соціально-психологічний тренінг розглядається як метод групової 

психологічної роботи, спрямованої на розвиток компетентності людини в 

спілкуванні. 

Отже, соціально-психологічний тренінг може виступати як інструмент в 

освоєнні нового або зміни типової поведінки, в перебудові неефективних 

структур діяльності, в підвищенні рівня саморегуляції. 
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Існують різні психолого-педагогічні програми, спрямовані на 

попередження конфліктності підлітків у формі тренінгу. В свою чергу, оскільки 

тренінг відноситься до методів групової роботи, то цілком виправданою в 

роботі з молоддю стане створення ігрової ситуації, яка умовно занурить їх у ті 

умови, які пов’язані з осмисленням і освоєнням своїх зв’язків зі світом, іншими 

людьми, самими собою. 

Групова тренінгова робота спрямована на засвоєння і усвідомлене 

привласнення підлітків спеціальних знань, умінь і навичок, корекцію 

негативних установок, розвиток особистісних якостей шляхом інтеріоризації 

особливостей соціального середовища, об’єктів і особливостей взаємодії з нею 

особистості. Тренінг передбачає психологічний вплив, спрямований на активне 

впровадження в розвиток групи і особистості для певних позитивних змін. 

Потенційна перевага умов підліткової групи полягає в можливості 

отримання зворотного зв’язку і підтримки від конкретних людей, що мають 

спільні проблеми чи переживання з конкретним учасником групи. 

 У процесі групової взаємодії здійснюється прийняття цінностей і потреб 

інших. Спостереження, яке відбувається в групі взаємодій, допомагає 

учасникам ідентифікувати себе з іншими і використовувати емоційний зв’язок, 

який з’являється, при оцінці власних почуттів, емоцій і поведінки. 

Група однолітків також здатна полегшити процес рефлексії і інтроспекції. 

Важливо відмітити, що одна з основних переваг соціально-психологічного 

тренінгу полягає в тому, що під час занять підліток почуває себе прийнятим і 

активно приймає інших. Він відчуває повну довіру групи і, найголовніше, не 

боїться довіряти свої думки і почуття, переживання і сумніви іншим. 

Тренінгові програми профілактики конфліктності в підлітковому віці 

включають в себе три компоненти: 

a) когнітивний (інформаційний), що відображає інформаційне наповнення 

превентивної системи; 

б) емоційний (емоційно-оцінний), що забезпечує формування стійкого 

негативного ставлення до певної проблеми; 
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в) поведінковий, що інтегрує знання і навички в певний поведінковий акт, 

який є в тій чи іншій мірі реалізований метою діяльності профілактичної 

системи [14, с. 24]. 

Треба відмітити, що в останні роки в підлітковому середовищі широко 

використовуються авторські тренінгові програми, спрямовані на попередження 

конфліктності, які засновані на наступних принципах: 

– включеності підлітків в ігрову діяльність з активізацією емоційного 

компонента; 

– аналізу і співвіднесенні змісту заняття з життєвими проблемами 

підлітків; 

– формуванні і закріпленні позитивних ціннісних орієнтацій, різних 

знань, умінь і навичок попередження конфліктів; 

– практичної спрямованості занять з можливістю закріплення отриманого 

досвіду в життєвих ситуаціях через систему домашніх завдань. 

Профілактика конфліктності в підлітковому віці здійснюється в 

психолого-педагогічних програмах, спрямованих на формування конфліктної 

компетентності. 

Під конфліктною компетентністю розуміється здатність продуктивно і 

оптимально вирішувати конфлікт, керувати ним. 

Профілактика конфліктності в підлітковому віці здійснюється через 

розвиток комунікативних навичок. На думку фахівців, тренінг розвитку 

комунікативних навичок робить позитивний вплив на розвиток комунікативних 

здібностей підлітка і формування дитячого колективу. 

У якості форм роботи в тренінговій програмі використовуються рольові 

ігри та групова дискусія. За допомогою рольових ігор підлітки мають 

можливість програти конкретну ситуацію, а за допомогою групової дискусії – 

вивчити моделі поведінки. Тут важливий акцент на конструктивні і 

неконструктивні стратегії поведінки учасників. 

Крім вправ на розвиток комунікативних навичок, програма включає 

вправи, спрямовані на згуртування колективу, що, на наш погляд,  дуже 
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важливо при роботі з підлітками. Згуртованість групи сприяє посиленню 

групової динаміки, саморозкриттю учасників, що дозволяє сформувати 

установку на небажаність прояву конфліктності. 

Потрібно відзначити, що найбільш поширеною програмою профілактики 

конфліктності серед підлітків є тренінг зниження агресивності. 

На думку педагогів-практиків, тренінг корекції агресивності спрямований 

на навчання аналізу конфліктних, фрустрирующих ситуацій, аналізу захисних 

спотворень в оцінці самого себе та інших людей, вираз негативних емоцій, 

навчання прийомам самоконтролю та саморегуляції. Рсновна мета тренінгу, 

спрямованого на зниження агресивності, – це відбір альтернативних соціально 

прийнятних способів задоволення власних потреб підлітком при взаємодії з 

навколишнім світом. 

Важливо підкреслити, що тренінгові програми зниження агресивності 

застосовуються для усунення агресивних елементів в поведінці, для розвитку 

рефлексивних здібностей. Корекція агресивності досягається в тренінгу завдяки 

відпрацюванню способів співпраці на основі знання правил і норм 

продуктивного спілкування. 

Отже, соціально-психологічний тренінг має величезні можливості при 

роботі з підлітками. У процесі тренінгових занять особистість підлітка, 

відчуваючи прийняття групи однолітків, підтримку і зворотний зв’язок, має 

можливість усвідомити свої особистісні особливості, оцінити їх, сформувати 

установку на їх зміну. Групова робота дозволяє підліткам найбільш ефективно 

освоювати норми поведінки в суспільстві, сформувати важливі якості 

особистості. 

 

2.3 Зміст програми з психопрофілактики конфліктної поведінки серед 

підлітків 

 

Аналіз рівня конфліктної поведінки серед підлітків виявляє ряд проблем: 

– наявність від середнього до високого рівня агресивності особистості; 



18 

– наявність високого рівня конфліктності особистості; 

– провідною стратегією поведінки в конфлікті є суперництво, що 

говорить про відсутність згуртованості колективу, що веде за собою ризик 

виникнення міжособистісних конфліктів. 

Для вирішення таких проблем доречним буде проведення соціально-

психологічного тренінгу, спрямованого на психопрофилактику конфліктності.  

Приклад Тренінгової програми представлено в Додатку Д. 

Мета тренінгу: формування навичок ефективної взаємодії для 

попередження конфліктності в підлітковому середовищі. 

Завдання тренінгу: 

1. Формувати вміння контролювати свої негативні емоції. 

2. Формувати навички використання ефективних способів реагування на 

конфліктні ситуації. 

3. Сприяти розвитку адекватної самооцінки і рефлексії, зниження 

агресивності. 

Умовами проведення соціально-психологічного тренінгу, спрямованого 

на психопрофилактику конфліктності підлітків, є: 

1) проведення цілеспрямованої систематичної групової роботи щодо 

зниження конфліктності підлітків; 

2) облік психологічних особливостей та актуального рівня конфліктності 

підлітків; 

3) використання ігрових вправ, методів арт-терапії, рольових і 

психогімнастичних ігор. 

Тренінгова програма, спрямована на психопрофилактику конфліктності в 

підлітковому середовищі, включає 6 занять.  

Як правило, заняття проводяться впродовж певного періоду (доречно 

проводили 1-2 рази на тиждень, проте період тренінгу доречно організувати та 

завершити впродовж 1 місяця). 

Нижче, у табл.. 2.2 представлено короткий зміст і основні цілі всіх занять. 
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Таблиця 2.2 

Зміст  тренінгової програми, спрямованої на психопрофилактику конфліктності 

підлітків 

№ Тема занять Мета Механізми 

1 «Знайомство» Встановлення контакту з 

учасниками, створення довірчої і 

безпечної атмосфери, досягнення 

взаєморозуміння 

Груповий 

вплив 

2 «Відносини з 

навколишнім 

світом» 

Формування позитивного 

сприйняття оточуючих людей, світу 

в цілому і самих себе 

Ідентифікація 

3 «Усвідомлення 

агресивності» 

Усвідомлення власної агресивності, 

конструктивних шляхів проявів 

агресивності 

Усвідомлення 

4 «Конфлікт» Формування умінь аналізувати 

конфліктні ситуації і вирішувати 

конфлікти конструктивними 

засобами  

Психологічний 

обмін 

5 «Контроль 

емоцій» 

Навчання навичкам самоконтролю і 

управління власним гнівом Саморегуляція 

6 «Підбиття 

підсумків» 

Усвідомлення своїх слабких і 

сильних сторін, підвищення 

впевненості в собі, розвиток 

рефлексії, навичок емпатні 

Ідентифікація, 

усвідомлення, 

рефлексія, 

емпатія 

 

В якості основних принципів соціально-психологічного тренінгу 

психопрофілактики конфліктності виступають наступні: 

–принцип активності учасників – в ході занять члени групи постійно 

залучаються до різних дій;  

–принцип партнерського спілкування – передбачає визнання цінності 

іншої особистості, її думок, інтересів;  

–принцип фасилітації – передбачає піднесений і полегшуючий вплив 

педагога і групи на особистість кожного учасника;  
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–принцип «тут і тепер» –орієнтує учасників на те, щоб предметом їх 

аналізу постійно були процеси, думки і почуття, що переживаються в даний 

момент; 

–принцип акцентування уваги на собі – сприяє глибокій рефлексії 

учасників, вчить їх концентрувати увагу на своїх думках, почуттях, відчуттях; 

–принцип персоніфікації висловлювань – учасники повинні бути 

зосереджені на процесах самопізнання, самоаналізу та рефлексії; 

–принцип конфіденційності – інформація про особистісні прояви 

учасників тренінгу та їх успішність не буде розголошуватися і обговорюватися 

за межами групи.  

Таким чином, перебудова сучасної системи педагогічної діяльності у 

плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає 

від фахівця особливої уваги до учня на переломних етапах його психічного та 

соціального розвитку, коли помітно загострюються суперечності цього 

процесу. Дуже важливо не допустити переростання цих суперечностей у 

конфлікти, які можуть сповільнювати, а то й деформувати процес становлення 

особистості.  
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, проведене емпіричне дослідження за темою дослідження свідчить 

про досягнення мети і вирішенні поставлених завдань. 

1. Існують різні погляди на поняття конфліктності особистості. 

Вітчизняні психологи конфліктність особистості розуміють як інтегральну 

властивість особистості, що відбиває частоту її вступу в міжособистісні 

конфлікти, ступінь готовності особистості до конфліктів, залучення в розвиток 

конфліктів. Зарубіжні психологи пов’язують конфліктність особистості з 

запальністю, агресивністю, підозрілістю. Конфліктність є рисою особистості, 

яка відображатиме частоту її вступу в конфлікт, форму прояви агресивності. 

Конфліктна особистість – це індивід, який має підвищену схильність до 

сприйняття ситуацій як конфліктних, прагне до суперництва в конфліктній 

ситуації, відчуває незадоволеність своїм становищем в групі однолітків. 

2. Підліткова конфліктність розглядається сучасними вченими як 

особливість протікання підліткового віку, як засіб апробування підлітком своїх 

можливостей і спробу усвідомлення і ідентифікації власного «Я». 

Конфліктність особистості підлітка є наслідок підліткової кризи, як результат 

суперечливості психологічних особливостей, внутрішніх і зовнішніх умов її 

розвитку. На формування конфліктності в підлітковому віці впливають 

детермінанти, пов’язані з психофізіологічними особливостями розвитку, 

психологічні детермінанти – особливості особистості, соціальні детермінанти – 

фактори мікро- і макросередовища. Конфліктність підлітка проявляється в 

прагненні до конфліктного взаємодії, до схильності до агресивної поведінки. 

3. Під тренінгом розуміється метод групової роботи, спрямований на 

зміну особистісних властивостей і моделей поведінки, придбання соціально 

значущих умінь і навичок. Тренінгові програми профілактики в підлітковому 

віці в залежності від мети можуть бути спрямовані на формування конфліктної 

компетентності, на розвиток комунікативних навичок, на зниження 
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агресивності. Тренінг також може бути використаний як засіб попередження 

конфліктності в підлітковому середовищі.  

4. Однією з форм реалізації психолого-педагогічні програми 

профілактики конфліктності в підлітковому віці виступає психологічний 

тренінг. 

Тренінгова корекційна програма, спрямована на формування навичок 

ефективної взаємодії для попередження конфліктності в підлітковому 

середовищі, є ефективним засобом психопрофілактики конфліктності.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що використання 

корекційно-розвивальної тренінгової програми, заснованої на принципах 

активності, партнерського спілкування і конфіденційності, що базується на 

механізмах усвідомлення, ідентифікації, рефлексії, емпатії, саморегуляції і 

психологічного обміну, дозволить знизити рівень конфліктності у сучасних 

підлітків. 
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