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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
У сучасному шкільному середовищі для вихователів дедалі гострі-

шою стає проблема конфліктів між учителями та учнями, між учнями, зок-
рема серед однолітків. Причинами цього явища є: агресивність, яка зумов-
лена внутрішніми (вікові, індивідуальні особливості) та зовнішніми (вплив 
середовища, виховання, ЗМІ) факторами, розбіжність думок, різнобічність 
інтересів, порушення особистого простору та ін. 

У підлітковому середовищі причинами міжособистісних чи міжгру-
пових конфліктів можуть бути: егоїзм, заздрість, неробство, лицемірство, 
користолюбство, кар’єризм [1, 22]. Велике значення також мають індиві-
дуальні (темперамент, характер), вікові особливості людини, рівень конф-
ліктності особистості.  

Конфлікт – це зіткнення різних думок та інтересів, що супроводжу-
ється напруженістю у відносинах і потребує вирішення [2, 42]. 

Проблема конфліктів розглядається у дослідженнях багатьох сучас-
них вчених, таких як: Антоненко І. [1], Дуткевич Т. [2], Москаленко В., Ру-
синка І. [3], Сосніна О. та ін.  

Так, Антоненко І. визначила такі критерії конфліктності особистості: 
1) неадекватна самооцінка своїх можливостей і здібностей; 2) прагнення 
бути лідером завжди і скрізь за будь-яких обставин; 3) небажання перебо-
рювати застарілі традиції та пізнавати нове; 4) зайва принциповість і пря-
молінійність у висловленнях і судженнях; 5) постійний стан тривожності, 
агресивності, впертості, дратівливості [1, 22]. 

Фундаментальна ідея сучасного підходу до конфліктів у різних фор-
мулюваннях зводиться до того, що конфлікт може бути керованим, причо-
му керованим таким чином, що його результат може мати конструктивний 
характер.  

Icнyє декілька відомих i апробованих психологічних технологій ви-
рішення конфлікту. Однією з найбільш поширених є технологія вирішення 
конфліктів, орієнтована на вичерпання конфліктологічної формули конф-
лікту, яка передбачає: 1) виявлення реальних причин конфлікту; 
2) визначення проблеми конфлікту; 3) виявлення реальних і прихованих 
учасників конфлікту; 4) проведення аналізу, визначення частоти i тематики 
інцидентів; 5) усунення конфліктної ситуації, що передбачає вирішення 
проблем, які накопичилися і містять істинну причину конфлікту; 
6) вичерпання інциденту, який відображає збіг обставин, що послужило 
приводом до конфлікту; 7) вичерпання конфлікту у випадку зникнення всіх 
компонентів формули конфлікту [3, 205-206]. 

З метою перевірки ефективності цієї технології подолання конфлік-



тів, запропонованої І. Русинкою, у підлітковому середовищі було проведе-
но експериментальне дослідження на базі 6 класу Уманської міської гімна-
зії. 

Для вивчення колективу класу загалом та кожної особистості зокре-
ма нами було проведено соціометричне дослідження, тести на визначення 
типу темпераменту, характеру, рівня конфліктності особистості. Після 
проведення тесту на визначення типу темпераменту, ми побачили, що у 
класі є 2 холерики, 2 флегматики, 6 сангвініків і 3 меланхоліки. За резуль-
татами тесту на визначення типу характеру у класі 35% інтровертів та 65% 
екстравертів.  

Тест на визначення рівня конфліктності особистості показав, що у 
групі 35% учнів із середнім рівнем конфліктності особистості, 25% – із 
трохи нижчим від середнього, 20% – із трохи вищим від середнього, 10% – 
із нижчим від середнього та 10% – із вищим від середнього. 

Під час дослідження було апробовано методику вирішення конфлік-
тних ситуацій, спрямовану на вичерпання конфліктологічної формули 
конфлікту. Кількість конфліктних ситуацій не зменшилася, але конструк-
тивних вирішень стало набагато більше, ніж деструктивних. Суперечка для 
учнів стала народженням істини, джерелом правильного, справедливого 
рішення, а не приводом до бійки. Але найголовніше те, що компроміс, 
співробітництво та посередництво застосовувалося не лише у розігрува-
них, а й у реальних конфліктних ситуаціях. Спочатку кожна ситуація пот-
ребувала управління з боку вихователів, а потім учні самі намагалися ке-
рувати своїми емоціями та знаходити конструктивне вирішення конфлікту. 
Отже, запропонована методика дала позитивний результат. 

Є безліч причин і різновидів конфліктів. Але найголовніше те, що 
конфлікт – далеко не завжди негативне явище. У деяких конфліктах наро-
джується істина. Тому основним завданням вихователя є уміння грамотно 
управляти конфліктною ситуацією. Існує багато розроблених та апробова-
них технологій подолання конфліктів. Вчителю ж необхідно підібрати для 
кожної ситуації відповідний спосіб розв’язання та правильно спрямувати 
підлітків шляхом конструктивного вирішення конфлікту.  
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