МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва
Кафедра маркетингу

О.В. ВИНОГРАДОВА, Н.О. ЄВТУШЕНКО

ТЕМА 4

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

КИЇВ-2020

ТЕМА 4 КОНФЛІКТИ В ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ
У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:
знати: види конфліктів; стадії протікання конфлікту; місце конфліктів в
професійних комунікаціях та шляхи їх вирішення;
вміти: вирішувати суперечки в групах; проявляти стійкість та готовність до
конфліктів в професійних комунікаціях; формувати стратегію поведінки
у
конфліктних ситуаціях; залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому
виникненню.
.
Основні теоретичні положення

1.

Поняття конфлікту в міжособистісних
стосунках.

 Сумісність — це оптимальне поєднання якостей людей у процесі взаємодії,
що сприяє успішному виконанню спільної діяльності.
 Конфлікт — це суперечність, що виникає між людьми у зв'язку з
розв'язанням тих чи інших питань соціального чи особистого життя.


Внутрішньоособистісний конфлікт виникає тоді, коли спостерігається сутичка
рівних за силою та значущістю, але протилежно спрямованих мотивів,
потреб, інтересів, потягів у однієї й тієї самої людини (наприклад, необхідність
дотримати дане слово та неможливість зробити це через зваби, утриматися від
яких особистість не в змозі).



Міжособистісний конфлікт спричиняється ситуацією, в якій члени групи
прагнуть до несумісних цілей або керуються несумісними цінностями чи
нормами, намагаючись реалізувати їх у спільній діяльності. Конфлікт може
виникнути при розподілі функціональних обов'язків між членами групи чи при
обговоренні шляхів досягнення спільної мети діяльності.



Міжгруповий конфлікт спостерігається там, де гострі суперечності виявляються
у стосунках між окремими соціальними групами, що мають на меті власні
інтереси, причому своїми практичними діями перешкоджають одна одній. До
такого конфлікту можуть призвести шпигунство, суперництво у боротьбі за зони
впливу тощо
 Конфлікт у колективі являє собою усвідомлене зіткнення, протиборство
людей через розбіжність їхніх інтересів, цілей, поглядів, прагнень.

2. Типи і ознаки конфлікту


Конфлікт істинний - це об'єктивно існуючий тип конфлікту, що
сприймається правильно. Він не залежить від мінливих умов середовища.



Конфлікт випадковий - це конфлікт, існування якого залежить від якогось
набору обставин, не усвідомлюваного конфліктуючими сторонами.



Конфлікт підмінений - це конфлікт, при якому сторони сперечаються, так
би мовити, по невірному приводу.



Конфлікт безатрібутний - це конфлікт, при якому ми маємо справу з
несправжніми учасниками конфлікту і, як результат, з несправжньою
підставою конфлікту



Конфлікт латентний - це конфлікт, який повинен виникнути, але не
виникає



Конфлікт фальшивий - - це конфлікт, який виникає, коли для цього
відсутні об'єктивні умови.



Конфлікт є деструктивним, якщо його учасники не задоволені його
результатом і відчувають себе обділеними.



Конфлікт є конструктивним, якщо учасники задоволені його результатом і
вважають, що в результаті його вирішення вони отримали вигоду.



Раціональні конфлікти охоплюють сферу розумного, ділової взаємодії,
перерозподілу ресурсів і вдосконалення управлінської чи соціальної структури.
Такі конфлікти, як правило, не бувають гострими або затяжними.



При емоційному конфлікті агресія переноситься з причини конфлікту на
особистості, первісна причина часто забувається, а учасники діють на основі
особистої неприязні. Розвиток таких конфліктів непередбачуваний, і в більшості
випадків вони некеровані.
Ознаки конфлікту
• Симптоми є або неусвідомленими, або ненавмисними
зразками поведінки, тоді як
• Тактики - усвідомлені способи, за допомогою яких
люди, залучені в конфлікт, висловлюють свої позиції,
«роблять життя важким» для іншої сторони і в багатьох
випадках намагаються виграти битву.

Усякий реальний конфлікт розвивається і протікає в часі, тобто являє собою
процес. У динаміці конфлікту зазвичай виділяють чотири стадії.
1. Перша - виникнення об'єктивної конфліктної ситуації. Сутність її в колективі має
безліч різновидів (організаційні, виробничі, міжособистісні).
2. Друга - усвідомлення ситуації як конфліктної хоча б одним з її учасників, що

завжди супроводжується емоційним напруженням.
3. Третя - перехід до конфліктної поведінки, яке представляє собою реальні дії
сторін, спрямовані на блокування досягнення цілей противника і реалізацію
власних намірів.
4. Четверта стадія в розвитку конфліктів - це його вирішення. Конфлікти можуть
мати різні результати залежно від предметного змісту, наявності об'єктивних
можливостей для їх вирішення, учасників і умов протікання конфлікту, а також
ділових і особистісних якостей осіб, в обов'язки яких входить пошук шляхів
вирішення конфліктів. Діапазон можливих результатів включає: повне
припинення конфронтації шляхом взаємного примирення сторін; компроміс
шляхом задоволення обох сторін; вирішення конфлікту на діловій основі;
покарання учасників конфлікту, проведення профілактичної та виховної роботи;
розформування підрозділу тощо.

3. Шляхи вирішення і ліквідації конфліктів
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Шляхи запобігання конфліктів
Насамперед, керівник повинен встановити сфери відповідальності та обов'язки
співробітників і використовувати їх таким чином, щоб будь-який вираз
розбіжностей не розвивалося в негативний конфлікт.
Завдання керівника полягає в тому, щоб, насамперед, правильно підібрати
кадри, щоб уникнути формування неформальних груп з негативними
установками, аутсайдерів і знедолених колективом.
Ретельно підібраний персонал потребує строгого, але справедливого контролю
без елементів деспотизму, а також перевірці виконання доручених завдань.
Розпорядження слід віддавати чітко, ясно, своєчасно, вони повинні бути
однозначними і адресованими конкретній особі, щоб не допускати суперечок з
приводу обов'язків і відповідальності.
Керуючий повинен прагнути до об'єктивності при оцінці результатів трудової
діяльності: еквівалентні досягнення різних працівників йому необхідно
оцінювати однаково незалежно від його особистих симпатій чи антипатій по
відношенню до них.
Слід уникати поширення чуток, для цього не потрібно приховувати
від працівників інформацію.
Крім того, для профілактики конфліктів необхідна систематична виховна робота
в колективі. Корисно підвищувати культурний рівень працівників,
зміцнювати командний дух колективу, заохочувати діяльність неформальних груп
з позитивними установками.
Якщо все ж таки уникнути виникнення конфліктної ситуації не вдалося, то
потрібно спробувати не допустити розвитку конфлікту, локалізувати його.
Корисно використовувати гумор: навіть якщо він не допоможе вирішити
конфлікт, то, принаймні, послабить напругу.

Стилі вирішення конфліктів (для учасників конфліктів)
Ваш стиль поведінки в конкретному конфлікті визначається тією мірою, в якій Ви
хочете задовольнити власні інтереси (діючи активно чи пасивно) та інтереси іншої
сторони (діючи спільно чи індивідуально).
1. Стиль вирішення конфлікту: Стиль конкуренції
Людина, що використовує стиль конкуренції, дуже активна воліє йти до
вирішення конфлікту своїм власним шляхом. Вона не дуже зацікавлена у співпраці з
іншими людьми, але здатна на вольові рішення. Ви намагаєтеся в першу чергу
задовольнити власні інтереси на шкоду інтересам інших, змушуючи інших людей
приймати ваше рішення проблеми. Для досягнення мети використовуєте свої вольові
якості; і якщо воля ваша досить сильна, то це вам вдається.
Ось приклади випадків, коли варто використовувати цей стиль:
• результат дуже важливий для вас і ви робите ставку на своє рішення виниклої
проблеми;
• ви володієте достатнім авторитетом для прийняття рішення, і представляється
очевидним, що запропоноване вами рішення - найкраще;
• рішення необхідно прийняти швидко, і ви маєте достатньо влади для цього;
• ви відчуваєте, що у вас немає іншого вибору і що вам нічого втрачати;
• ви знаходитесь в критичній ситуації, яка вимагає миттєвого реагування;
• ви можете дати зрозуміти групі людей, що знаходитеся в безвиході, тоді як хтось
повинен повести їх за собою;
• ви повинні прийняти нестандартне рішення, але зараз вам необхідно діяти і у вас
достатньо повноважень для цього кроку.
2. Стиль вирішення конфлікту: Стиль ухилення
Ви можете використовувати цей стиль,
• коли зачеплена проблема не настільки важлива для вас,
• коли ви не хочете витрачати сили на її рішення
• коли ви відчуваєте, що знаходитеся в безнадійному становищі.
• коли ви відчуваєте себе неправим і передчуваєте правоту іншої людини
• коли інша людина має велику владу.
Все це серйозні підстави для того, щоб не відстоювати власну позицію.
• Ви можете спробувати змінити тему, вийти з кімнати або зробити що-небудь
таке, що усуне або відстрочить конфлікт.
• Ви можете подумати: «Я не збираюся займатися цим зараз».
Коротше кажучи, ви не робите спроб задовольнити власні інтереси або інтереси
іншої людини. Замість цього ви йдете від проблеми, ігноруючи її, перекладаючи
відповідальність за її вирішення на іншого, домагаючись відстрочки або
використовуючи інші прийоми.
Найбільш типові ситуації, в яких рекомендується застосовувати стиль
ухилення:
• напруженість занадто велика, і ви відчуваєте необхідність послаблення
напруження;

• результат не дуже важливий для вас або ви вважаєте, що рішення настільки
тривіально, що не варто витрачати на нього сили;
• у вас важкий день, а рішення цієї проблеми може принести додаткові
неприємності;
• ви знаєте, що не можете або навіть не хочете вирішити конфлікт на свою користь;
• ви хочете виграти час, можливо, для того щоб отримати додаткову інформацію
або заручитися чиєюсь підтримкою;
• ситуація дуже складна, і ви відчуваєте, що вирішення конфлікту зажадає занадто
багато від вас;
• у вас мало влади для вирішення проблеми або для її вирішення бажаним для вас
способом;
• ви відчуваєте, що в інших більше шансів вирішити цю проблему.
3. Стиль вирішення конфлікту: Стиль пристосування
Цей стиль означає, що ви дієте разом з іншою людиною, не намагаючись
відстоювати власні інтереси. Стиль пристосування трохи нагадує стиль ухилення,
оскільки ви можете використовувати його для отримання відстрочки у вирішенні
проблеми. Однак основна відмінність полягає в тому, що ви дієте разом з іншою
людиною: ви берете участь в ситуації та погоджуєтесь робити те, чого хоче людина,
яка вступила з вами в протиборство.
Ось найбільш характерні ситуації, в яких рекомендується стиль
пристосування:
• вас не особливо хвилює те, що трапилося;
• ви хочете зберегти добрі стосунки з людьми;
• ви відчуваєте, що важливіше зберегти з кимось хороші взаємини, ніж відстоювати
свої інтереси;
• ви розумієте, що підсумок набагато важливіше для іншої людини, ніж для вас;
• ви розумієте, що правда не на вашому боці;
• у вас мало влади або мало шансів перемогти.
• Ви вважаєте, що інша людина може отримати з цієї ситуації корисний урок, якщо
ви поступитеся його бажанням, навіть не погоджуючись з тим, що вона робить,
або вважаючи, що вона робить помилку.
• Поступаючись, погоджуючись чи жертвуючи своїми інтересами на користь іншої
людини, ви можете пом'якшити конфліктну ситуацію і відновити гармонію.
• Ви можете і надалі задовольнятися результатом, якщо вважаєте його прийнятним
для себе. Або ж ви можете використовувати цей період затишшя з метою виграти
час, щоб потім можна було домогтися бажаного для вас рішення.
4. Стиль вирішення конфлікту: Стиль співробітництва
Слідуючи цьому стилю, ви берете активну участь у вирішенні конфлікту та
відстоює свої інтереси, але намагаєтеся при цьому співпрацювати з іншою
людиною. Цей стиль вимагає більш тривалої роботи в порівнянні з іншими підходами
до конфлікту, оскільки ви спочатку виявляєте потреби, турботи й інтереси обох сторін, а
потім обговорюєте їх.
Такий підхід рекомендується використовувати в ситуаціях:

• вирішення проблеми дуже важливе для обох сторін, і ніхто не хоче повністю від
нього усунутися;
• у вас тісні, тривалі і взаємозалежні відносини з іншою стороною;
• у вас є час попрацювати над виниклою проблемою (це хороший підхід до
вирішення конфліктів на основі перспективних планів);
• ви й інша людина обізнані про проблему, і бажання обох сторін відомі;
• ви і ваш опонент хочете поставити на обговорення деякі ідеї та попрацювати
над виробленням рішення;
• ви обидва здатні викласти суть своїх інтересів і вислухати один одного;
• обидві втягнуті в конфлікт сторони мають однакову владу або не помічають
різницю в положенні, щоб на рівних шукати вирішення проблеми.
Стиль співробітництва серед інших стилів є найважчим, проте він дозволяє
виробити рішення в складних конфліктних ситуаціях.
5. Стиль вирішення конфлікту: Стиль компромісу
Ви трохи поступаєтеся у своїх інтересах, щоб задовольнити їх частково, і інша
сторона робить те ж саме. Іншими словами, ви ідете на часткове задоволення свого
бажання і часткове виконанню бажання іншої людини.
Такий підхід рекомендується використовувати в ситуаціях:
• обидві сторони володіють однаковою владою і мають взаємовиключні інтереси;
• ви хочете прийти до рішення швидко, тому що у вас немає часу або тому що це
більш економічний і ефективний шлях;
• вас може влаштувати тимчасове рішення;
• ви можете скористатися короткочасною вигодою;
• інші підходи до вирішення проблеми виявилися неефективними;
• задоволення вашого бажання має для вас не занадто велике значення, і ви
можете дещо змінити поставлену спочатку мета;
• компроміс дозволить вам зберегти взаємини, і ви віддаєте перевагу отримати
хоч що-небудь, ніж все втратити.
Компроміс часто є вдалим відступом чи навіть останньою можливістю прийти до
якогось рішення. Ви можете вибрати цей підхід з самого початку, якщо не маєте
достатньої влади для того, щоб домогтися бажаного, якщо співпраця неможлива і ніхто
не хоче односторонніх поступок. Коли ви намагаєтеся прийти до компромісного
рішення, вам слід починати з прояснення інтересів і бажань обох сторін. Після цього
необхідно позначити область збігу інтересів. Ви повинні висувати пропозиції,
вислуховувати пропозиції іншої сторони, бути готовим до поступок, обміну послугами
тощо. Продовжуйте переговори до тих пір, поки не виробите прийнятну для обох сторін
формулу взаємних поступок.
В ідеальному варіанті компроміс влаштує вас обох.
Для більш успішного вирішення конфлікту бажано не тільки вибрати стиль, а й
скласти карту конфлікту, розроблену австралійськими психологами Хеленою
Корнеліус і Шошаною Фейр
Зі схеми видно, що центральне місце в ній відводиться констатації тієї проблеми,
яка викликала протистояння конфліктуючих сторін і вимагає свого рішення. Потім

визначаються сторони, які безпосередньо беруть участь у конфлікті, їх інтереси і
побоювання щодо можливих втрат. Залишається на карті місце і для вказівки сторін,
причетних до конфлікту, який так чи інакше зачіпає їхні інтереси і викликає
заклопотаність своїми наслідками.
СТОРОНА, яка приймає
участь в конфлікті, її
інтереси та побоювання

ПРОБЛЕМА,
що потребує
вирішення

СТОРОНА, яка приймає
участь в конфлікті, її
інтереси та побоювання

УЧАСНИК №1 - Сурков В.В.,
Потреби: самоповага, самореалізація, бажання зайняти
посаду керівника відділу;
Побоювання: втрата цікавої роботи в даному колективі,
втрата можливості кар’єрного росту

ПРОБЛЕМА,
що потребує
вирішення:
НАЛАГОДЖЕННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИН
У КОЛЕКТИВІ

УЧАСНИК №4 - Колектив відділу,
Потреби: нормальна робота, збереження
здорового мікроклімату у колективі
Побоювання: поглиблення конфлікту,
бути втягнутими у конфлікт, погіршення
соціально-психологічного клімату,
втрата роботи

УЧАСНИК № 2 - Саблін К.Р,
Потреби: збереження поваги з боку колективу;
отримання посади керівника відділу
Побоювання: втрата авторитету в колективі,
втрата перспективи кар’єрного росту; втрата
роботи на фірмі

Розглянемо приклад карти конфлікту

УЧАСНИК № 3 - Вострікова М.М. - керівник фірми
Потреби: збереження працездатного колективу; збереження авторитету і
дисципліни у колективі
Побоювання: втрата високопрофесійного спеціаліста, втрата
керованості колективу, погіршення якості роботи

Складання такої карти дозволить:
• обмежити дискусію певними формальними рамками, що в значній мірі
допоможе уникнути надмірного прояву емоцій;
• створити можливість спільного обговорення проблеми, висловити людям їхні
вимоги і бажання;
• конкретизувати власну точку зору і зрозуміти точку зору інших;
• створити атмосферу емпатії, тобто дасть можливість сторонам конфлікту
побачити проблему очима опонента і визнати його думку;
• вибрати нові шляхи вирішення конфлікту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ



















Сутність та типи міжособистісних стосунків
Сутність, критерії різновиди міжособистісної сумісності
Сутність та типи конфлікту
Конфлікт у колективі. Причини виникнення конфліктних ситуацій в організації
Сутність та відмінності конфлікту істинного та конфлікту фальшивого
Сутність та відмінності конфлікту випадкового та конфлікту безатрібутного
Сутність та відмінності конфлікту підміненого та конфлікту латентного
Сутність та відмінності конфлікту деструктивного та конфлікту конструктивного
Сутність та відмінності конфлікту раціонального та конфлікту емоційного
Симптоми конфлікту
Тактики конфлікту
Шляхи запобігання конфліктів
Чинники, що впливають на хід конфлікту
Стиль вирішення конфлікту: Стиль конкуренції
Стиль вирішення конфлікту: Стиль ухилення
Стиль вирішення конфлікту: Стиль пристосування
Стиль вирішення конфлікту: Стиль співробітництва
Стиль вирішення конфлікту: Стиль компромісу
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:

 Охарактеризуйте місце конфлікту в міжособистісних
стосунках.
 Наведіть основні теоретичні концепції, які пояснюють
природу виникнення конфлікту.
 Які види конфліктів Вам відомі?
 Що викликає суперечки між членами групи/команди?
 Коли малі розбіжності переростають у конфлікт?





















Чому групи іноді розділяються на підгрупи?
Як вирішити суперечки в групах?
Наведіть ознаки негативних наслідків конфлікту в професійних комунікаціях.
Які фактори посилюють конфлікт у групах?
Які стадії протікання конфліктів в робочих командах Вам відомі? Надати їм
стислу характеристику.
У чому особливості виникнення конфліктів у професійних комунікаціях?
Які типи суперечностей обумовлюють виникнення конфліктів у командах?
Які стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях Вам відомі?
Назвіть основні стратегії поведінки , які досліджували американські психологи Р.
Блейк та Дж. Моутон.
В яких умовах проявляється стійкість і готовність до конфліктів в професійних
комунікаціях?
Надати характеристику маніпулятивним та актуалізаторським моделям
спілкування.
Які зміни відбуваються як наслідок міжгрупового конфлікту?
Що викликає суперечки між групами?
Як вирішити міжгрупові конфлікти?
Надати приклади різних класифікацій конфліктів.
Вивчити прийоми та навички безконфліктного спілкування у професійних
комунікаціях.
Описати роль комунікативних компетенцій у вирішені конфліктної ситуації у
професійному спілкуванні.
Визначити систему цінностей (особистісних та корпоративних), які впливають на
формування поведінкових норм у процесі професійного спілкування.
Описати конфлікти опосередкованої і безпосередньої форми передачі інформації
у професійному спілкуванні
ТЕСТ-ОПИТУВАЛЬНИК К. ТОМАСА НА ПОВЕДІНКУ В КОНФЛІКТНІЙ
СИТУАЦІЇ. (МЕТОДИКА ТОМАСА)
Тест-опитувальник використовується для характеристики типів поведінки

людей.
В конфліктних ситуаціях застосовується двомірна модель регулювання
конфліктів, основними вимірами в якій є кооперація, пов'язана з увагою людини до
інтересів інших людей, залучених в конфлікт, і напористість, для якої характерний
акцент на захисті власних інтересів.
Відповідно до цих двох основних вимірів виділяються наступні способи
регулювання конфліктів:
1) змагання (конкуренція) як прагнення домогтися задоволення своїх
інтересів на шкоду іншій людині;
2) пристосування, що означає в протилежність суперництва, принесення в
жертву власних інтересів, заради іншої людини;
3) компроміс;

4) уникнення, для якого характерно як відсутність прагнення до кооперації,
так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей;
5) співпраця, коли учасники ситуації приходять до альтернативи, повністю
задовольняє інтереси обох сторін.
К. Томас вважає, що при уникнення конфлікту жодна зі сторін не досягає
успіху; при таких формах поведінки, як конкуренція, пристосування і компроміс,
або один з учасників виявляється у виграші, а інший програє, або обидва програють,
тому що йдуть на компромісні поступки. І тільки в ситуації співробітництва обидві
сторони виявляються у виграші.
У своєму опитувальнику по виявленню типових форм поведінки К. Томас
описує кожний з п'яти перерахованих можливих варіантів 12 судженнями про
поведінку індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані в
30 пар, у кожній з яких респонденту пропонується вибрати те судження, яке є
найбільш типовим для характеристики його поведінки.
Інструкція до використання:
Виберіть з двох висловлювань те, яке вам більше підходить.
Опитування:
1.
А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення
спірного питання.
Б. Чим обговорювати те, у чому ми розходимося, я намагаюся звернути увагу на те,
з чим ми обидва згодні.
2.
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.
Б. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів партнера і моїх власних.
3.
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.
Б. Я намагаюся заспокоїти партнера і, головним чином, зберегти наші стосунки.
4.
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.
Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.
5.
А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в іншої
людини.
Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.
6.
А. Я намагаюся уникнути виникнення неприємностей для себе.
Б. Я намагаюся домогтися свого.
7.

А. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом вирішити
його остаточно.
Б. Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого.
8.
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.
Б. Я першою справою намагаюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені
інтереси і питання.
9.
А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якихось розбіжності.
Б. Я прикладаю зусилля, щоб домогтися свого.
10.
А. Я завжди прагну досягти свого.
Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення.
11.
А. Першою справою я намагаюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені
інтереси і питання.
Б. Я намагаюся заспокоїти іншу людину і зберегти наші відносини.
12.
А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки.
Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також
йде мені назустріч.
13.
А. Я пропоную середню позицію.
Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму.
14.
А. Я повідомляю іншій людині свою точку зору і запитую про її погляди.
Б. Я намагаюся показати іншій людині логіку і переваги моїх поглядів.
15.
А. Я намагаюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини.
Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.
16.
А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.
Б. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.
17.
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.
Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.
18.
А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму.
Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також
йде мені назустріч.
19.
А. Першою справою я намагаюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені
інтереси і спірні питання.
Б. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом вирішити
його остаточно.

20.
А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.
Б. Я намагаюся знайти найкраще поєднання вигод і втрат для нас обох.
21.
А. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.
Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.
22.
А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією і
точкою зору іншої людини.
Б. Я відстоюю свої бажання.
23.
А. Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.
Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення
спірного питання.
24.
А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я постараюся піти назустріч
його бажанням.
Б. Я намагаюся переконати іншого прийти до компромісу.
25.
А. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.
Б. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.
26.
А. Я пропоную середню позицію.
Б. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.
27.
А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки.
Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму.
28.
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.
Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся знайти підтримку в іншого.
29.
А. Я пропоную середню позицію.
Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якихось розбіжностей.
30.
А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.
Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми, спільно з іншим
зацікавленим людиною, могли домогтися успіху.
Інтерпретація результатів.
Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, дає уявлення про
вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм поведінки в конфліктних
ситуаціях.

Результат
Суперництво
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Співробіт-ництво Компроміс
Б

Уникнення
А

А

А

Б
Б

А
Б
Б
Б
А
Б
А

А
А
А

Б
А
Б
А

Б
Б

Б
Б
А

А

А
Б

Б
А

А
А

Б
Б
А
А
Б

Б

А
Б

Б
А
А

А

Б
Б

А
Б

А
Б

А
А

А

Пристосування
Б

Б

Б
А
Б

Б
А

ОЦІНКА АГРЕСИВНОСТІ У ВІДНОСИНАХ. ТЕСТ А. АССІНГЕРА.
Призначення і зміст.
Тест А. Ассінгера дозволяє визначити, чи достатньо людина коректна у
відношенні з оточуючими, і чи легко спілкуватися з нею.
Для більшої об'єктивності відповідей можна провести взаємооцінку, коли
колеги відповідають на питання один за одного.
Це допоможе зрозуміти, наскільки вірна їхня самооцінка.

Тест складається з 20 питань, на які наводиться по 3 варіанти відповідей.
Завдання випробуваного - визначити найбільш типову для нього поведінку в
подібній ситуації і вибрати один з варіантів відповідей.
Інструкція: «Уважно читайте питання, кожен раз підкреслюючи один з трьох
запропонованих варіантів відповідей, який найбільше вам підходить».
Текст опитувальника
I. Чи схильні ви шукати шляхи до примирення після чергового
службового конфлікту?
1. Завжди.
2. Іноді.
3. Ніколи.
II. Як ви ведете себе в критичній ситуації?
1. Внутрішньо закіпаєте.
2. Чи зберігаєте повний спокій.
3. Втрачаєте самовладання.
III. Яким вважають вас колеги?
1. Самовпевненим і заздрісним.
2. Доброзичливим.
3. Спокійним і незаздрісним.
IV. Як ви відреагуєте, якщо вам запропонують відповідальну посаду?
1. Приймете її з деякими побоюваннями.
2. Погодитесь без коливань.
3. Відмовитесь від неї заради власного спокою.
V. Як ви будете себе вести, якщо хтось із колег без дозволу візьме з
вашого столу папір?
1. Видасте йому «по перше число».
2. Змусите повернути.
3. Запитайте, чи не потрібно йому ще чогось.
VI. Якими словами ви зустрінете чоловіка (дружину), якщо він (вона)
повернувся з роботи пізніше звичайного?
1. «Що це тебе так затримало?»
2. «Де ти стирчиш допізна?»
3. «Я вже почав (а) хвилюватися».
VII. Як ви ведете себе за кермом автомобіля?
1. Чи намагаєтеся обігнати машину, яка «показала вам хвіст»?
2. Вам все одно, скільки машин вас оминуло.
3. Помчите з такою швидкістю, щоб ніхто не наздогнав вас.

VIII. Якими ви вважаєте свої погляди на життя?
1. Збалансованими.
2. Легковажними.
3. Вкрай жорсткими.
IX. Що ви робите, якщо не все вдається?
1. Чи намагаєтеся звалити провину на іншого.
2. упокорюється.
3. Ставєте надалі обережніше.
X. Як ви відреагуєте на статтю про випадки розбещеності серед сучасної
молоді?
1. «Пора б уже заборонити їм такі розваги».
2. «Треба створити їм можливість організовано і культурно відпочивати».
3. «І чого ми стільки з ними возимося?»
XI. Що ви відчуваєте, якщо місце, яке ви хотіли зайняти, дісталося
іншому?
1. «І навіщо я тільки на це нерви витрачав?»
2. «Видно, його фізіономія шефу приємніше».
3. «Можливо, мені це вдасться іншим разом».
XII. Як ви дивитеся страшний фільм?
1. Боїтеся.
2. Нудьгуєте.
3. Отримуєте щире задоволення..
XIII. Якщо через дорожню пробки ви спізнюєтеся на важливу нараду?
1. Будете нервувати під час засідання.
2. Спробуєте викликати поблажливість своїх партнерів.
3. Засмутитеся.
XIV. Як ви ставитеся до своїх спортивних успіхів?
1. Обов'язково намагаєтеся виграти.
2. Цінуйте задоволення відчути себе знову молодим.
3. Дуже гнівайтесь, якщо не щастить.
XV. Що ви будете робити, якщо вас погано обслужили в ресторані?
1. Стерпите, уникаючи скандалу.
2. Викличите метрдотеля і зробите йому зауваження.
3. Відправитеся зі скаргою до директора ресторану.
XVI. Як ви себе поведете, якщо вашу дитину образили в школі?
1. Поговорите з учителем.

2. Влаштуєте скандал батькам «малолітнього злочинця».
3. Порадите дитині дати здачі..
XVII. Яка, на вашу думку, ви людина?
1. Звичайна.
2. Самовпевнена.
3. Пробивна..
XVIII. Що ви відповісте підлеглому, з яким зіткнулися в дверях установи,
якщо він почав вибачатися перед Вами?
1. «Вибачте, це моя вина».
2. «Нічого, дрібниці».
3. «А уважніше ви бути не можете?!»
XIX. Як ви відреагуєте на статтю в газеті про випадки хуліганства серед
молоді?
1. «Коли ж, нарешті, будуть вжиті конкретні заходи?!»
2. «Треба б ввести тілесні покарання».
3. «Не можна все валити на молодь, винні й вихователі!»
XX. Уявіть, що вам належить заново народитися, але вже твариною. Якій
тварині ви віддасте перевагу?
1. Тигр або леопард.
2. Домашня кішка.
3. Ведмідь.
Обробка і інтерпретація результатів. Тепер уважно перегляньте свої
відповіді і підсумуйте номери обраних відповідей. Залежно від суми набраних очок
наводиться така інтерпретація результатів.
45 і більше очок. Ви надмірно агресивні, при тому нерідко буваєте
неврівноваженим і жорстоким по відношенню до інших. Ви сподіваєтеся дістатися
до управлінських "верхів", розраховуючи на власні методи, домогтися успіху,
жертвуючи інтересами оточуючих. Тому вас не дивує неприязнь товаришів по
службі, але при найменшій можливості ви намагаєтеся їх за це покарати.
36-44 очка. Ви помірно агресивні, але йдете по життю цілком успішно,
оскільки у вас досить здорового честолюбства і самовпевненості.
35 і менше балів. Ви надмірно миролюбні, що зумовлено недостатньою
впевненістю у власних силах і можливостях. Це аж ніяк не означає, що ви як
травинка гнеться під будь-яким вітерцем. І все ж більше рішучості вам не завадить!
Якщо по семи і більше питань ви набрали по три очки і менш ніж за сімома
питань - по одному очку, то вибухи вашої агресивності носять скоріше руйнівний,
ніж конструктивний характер. Ви схильні до непродуманих вчинків і запеклих
дискусій. Ваше ставлення до людей зневажливо і своєю поведінкою провокуєте
конфліктні ситуації, яких цілком могли б уникнути.

Якщо ж по семи і більше питань ви отримаєте по одному очку і менш ніж за
сімома питань - по три очки, то ви надмірно замкнуті. Це не означає, що вам не
притаманні спалахи агресивності, але ви пригнічуєте їх аж надто ретельно.
АНАТОМІЯ КОНФЛІКТУ (за С. В. КОВАЛЬОВИМ)
Пропонується спочатку визначити характер конфлікту, що виник за такою
теоретичною схемою:
1. Сторони конфлікту.
З точки зору соціально-психологічного аналізу можливі конфлікти типу:
аспект особистості (риса чи сукупність рис) - аспект особистості, особистість особистість, особистість - група і група - група. У першому випадку ми зазвичай
маємо справу з конфліктними зіткненнями окремих особливостей особистості і
поведінки людей, у другому - з їх широкої конфронтацією з приводу своїх потреб,
мотивів, цілей, цінностей і установок; в третьому і четвертому - подібне другого
випадку зіткнення особистості з групою або групи з групою. Практично всі з цих
варіантів конфліктної взаємодії можуть зустрічатися в будь-якій діяльності як з боку
керівника, так і з боку підлеглих. В останньому випадку керівник повинен
допомагати підлеглим долати виникаючі конфлікти конструктивним способом.
2. Умови протікання конфлікту.
Характер і здійснення будь-якої суперечності істотно визначається тим
зовнішнім середовищем, в якому протікає конфлікт. Можна виділити найважливіші
характеристики умов протікання конфліктів:
• просторово-часові: місце здійснення протиріччя; час, протягом якого воно
має бути вирішене тощо;
• соціально-психологічні: клімат в групі конфлікту; тип і рівень взаємодії
(спілкування); ступінь конфронтації і стан учасників конфлікту;
• соціальні: залученість в протиріччя інтересів різних соціальних груп
(сімейних, кланових, статевих, професійних, етнічних, національних).
3. Образи конфліктних ситуацій.
Своєрідною ланкою між характеристиками учасників конфлікту та умовами
його протікання, з одного боку, і конфліктною поведінкою - з іншого, виступають
образи конфліктних ситуацій - ідеальні моделі, які включають такі елементи:
• уявлення учасників протиріччя про себе (про свої потреби, можливості, цілі,
цінності і т.п.);
• уявлення кожного з них про протилежну сторону (про її потреби,
можливості, цілі, цінності і т.п.);
• уявлення конфліктуючих сторін про середовище та умови, в яких протікає
конфлікт.
Необхідність аналізу образів конфліктної ситуації визначається такими
обставинами:
1) саме образи, а не реальні обставини самі по собі безпосередньо визначають
конфліктну поведінку;
2) один із шляхів вирішення конфлікту передбачає зміну цих образів, яке
здійснюється за допомогою взаємного впливу на учасників конфлікту.

4. Можливі дії учасників конфлікту.
Цей найважливіший елемент структури протиріч також поки ще недостатньо
розроблений в соціально-психологічної теорії, однак для практичних цілей
вважається достатнім аналіз конфліктних дій за трьома підставами:
• характер дій (наступальні, оборонні, нейтральні);
• ступінь активності в їх здійсненні (активно-пасивні, ініціативно-відповідні);
• спрямованість цих дій (на опонента, до третіх осіб, на самого себе).
5. Результати конфліктних ситуацій.
Будь-яка конфліктна дія (і конфлікт в цілому) може мати чотири основних
результати:
• повне або часткове підпорядкування іншого;
• компроміс;
• переривання конфліктних дій;
• інтеграція.
В динаміці конфлікту (тобто в його протіканні як процесу) виділяють чотири
основні стадії «життя» протиріччя:
1. Виникнення об'єктивної конфліктної ситуації. Природно, що будь-який
конфлікт породжується об'єктивним протиріччям, яке традиційно в умовному
вигляді представляється наступним чином. «Сторони А і Б виявляються учасниками
об'єктивної конфліктної ситуації, якщо прагнення А до досягнення деякого що
робиться їм стану В об'єктивно перешкоджає досягненню Б що робиться їм стану Г,
і навпаки (В і Г можуть збігатися, а А і Б можуть бути сторонами однієї і тієї ж
особистості - в цьому випадку мова буде йти про внутриличностном конфлікті, коли
душа людини розривається на частини протилежними враженнями або бажаннями).
Об'єктивна конфліктна ситуація далеко не завжди відразу ж розпізнається людьми, і
цю стадію протиріччя називають «стадією потенційного конфлікту».
2. Усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації. Саме з усвідомлення
протиріччя конфлікт стає реальністю, так як тільки сприйняття ситуації як
конфліктної породжує відповідну поведінку (і тому протиріччя може бути не тільки
об'єктивним, реально існуючим, а й суб'єктивним, уявним, тільки лише більш
прийнятною таким). Варіанти відповідності між об'єктивним і суб'єктивним в
конфліктній ситуації: адекватно зрозумілий конфлікт, неадекватно зрозумілий,
незрозумілий, помилковий.
3. Перехід до конфліктної поведінки.
Усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації, як правило, супроводжується
переходом до конфліктної поведінки - до дій, спрямованих на блокування
досягнення протилежною стороною її прагнень, цілей і намірів. Тут важливо те, що
дії, що вживаються конфліктуючими, також повинні ними усвідомлюватися як саме
конфліктні - інакше їх поведінку не можна позначити як конфліктне.
Характерно, що дії з приводу суперечності обов'язково виступають наслідком
усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації - може бути, і тих, що дії А по
відношенню до Б стають для А засобом зняти внутрішнє напруження. І в цьому
випадку внутрішній конфлікт (внутрішньоособистісних протиріч) переходить у
зовнішній, міжособистісний.

Стадія конфліктної поведінки неминуче пов'язана із загостренням емоційного
тону взаємин і прогресуючої їх дестабілізацією. Однак дії учасників виконують в
той же час і своєрідну пізнавальну функцію, коли ескалація і розвиток конфлікту
призводять до більш глибокого, хоча далеко не завжди більш точного розуміння
ситуації.
4. Вирішення конфлікту.
Виходячи з вищевикладеного можна вважати, що конфлікт можливий як за
рахунок зміни об'єктивної конфліктної ситуації, так і за рахунок перетворення її
образів, які є у конфліктуючих сторін. Дозвіл це може бути частковим (коли
включаються конфліктні дії, але спонукання до конфлікту залишається) або повним
(тут конфлікт усувається і на рівні зовнішньої поведінки, і на рівні внутрішніх
спонукань). Можливі варіанти вирішення:
• Повний дозвіл на об'єктивному рівні за рахунок перетворення об'єктивної
конфліктної ситуації, наприклад просторове або соціальне розведення сторін або
надання їм дефіцитних ресурсів, відсутність яких і призвело до суперечностей;
• Повний дозвіл на суб'єктивному рівні за рахунок кардинальної зміни образів
конфліктної ситуації;
• Часткове дозвіл на суб'єктивному рівні за рахунок обмеженого, але
достатнього для тимчасового припинення зміни образів конфліктної ситуації.
Оптимізація поведінки людини в конфліктній ситуації може бути досягнута за
допомогою соціально-психологічного тренінгу, який включає наступні вправи і
завдання.
5. Управління конфліктом. В якості основи для цієї вправи візьмемо
художній або публіцистичний конфлікт, який може бути розіграний двома
учасниками. Розбіжності між ними розігруються за наступною схемою управління
конфліктом:
1. Визначення необхідності загострення конфлікту, яке досягається за рахунок
чесного і неупередженого відповіді на наступні питання (без обговорення!):
а) можливо і бажано чи усунення суперечності (як явища прогресивного в
своїй основі);
б) якщо так, то чи немає більш мирних, економних і «чистих» шляхів його
дозволу;
в) якщо немає, то чи вистачить у вас сил на те, щоб виграти конфлікт;
г) якщо немає, то як довго він може тривати (це потрібно для того, щоб вийти
з конфлікту з мінімальною витратою душевних і фізичних сил);
2. Повний контроль за власними емоціями, які, як правило, заважають
оцінювати те, що відбувається.
3. Аналіз справжніх причин конфлікту, які конфліктуючі можуть приховувати
за причинами уявними.
4. Локалізація конфлікту, тобто встановлення його чітких рамок і максимальне
прагнення до звуження образу протиріччя.
5. Відмова від концентрації на самозахист, оскільки захоплення власними
захисними діями зазвичай заважає людям вчасно помітити зміни в обстановці і
поведінці «гидкою» сторони.

6. Переформулювання аргументів опонента, які просто не варто спростовувати
в тому порядку і в тих пропорціях, в яких вони викладені - краще спробувати
«перевести» їх на зрозумілий їм мову, виділяючи опорні смислові моменти.
7. Достатня активність, оскільки, навіть «відступаючи по всьому фронту»,
можна зберегти ініціативу, задаючи:
а) емоційний тон відносин ( «Поговоримо спокійно»);
б) тему розмови ( «Ми трохи відхилилися, повернемося до того, з чого
почали»);
в) мовний стиль (без грубості);
г) ритм і ступінь суворості дотримання правил «гри» ( «грати» в конфлікт,
тобто вирішувати протиріччя відповідно до обумовлених ролями і амплуа з
противником).
Виконання вправи обов'язково оцінюється і обговорюється за всіма
складовими алгоритму управління конфліктом.
Третій незайвий. Ця вправа також можна здійснювати на художньому або
публіцистичному матеріалі. Однак головною дійовою особою виступає тут не хтось
із «конфліктуючих», а «третейський суддя» - людина, яка повинна сприяти
вирішенню конфлікту, використовуючи принципи так званого «непрямого
дозволу конфлікту» (запропоновані А. Б. Добровіч):
1. Принцип виходу почуттів (тобто надання можливості безперешкодно
висловити свої негативні емоції з приводу кого-то або чогось їм зробленого, що
зазвичай умиротворяє конфликтогена).
2. Принцип емоційного відшкодування (дієвого співчуття неправому - а
неправі зазвичай обидва, - яке найчастіше викликає в нього паростки каяття).
3. Принцип авторитарного третього (що залишається таємницею для
конфліктуючих) - використання обоюдоізвестного і обоюдоуважаемого ними особи
в якості «посланця доброї волі».
4. Принцип примусового слухання (коли третій пропонує конфліктуючим
відповідати опонентові тільки після того, як вони повторять останню репліку або
сенс тиради, що, як правило, наочно демонструє спорящим: вони просто не чують
один одного - і відповідно знижує загострення пристрастей).
5. Принцип обміну позицій (той же авторитарний третій пропонує
ворогуючим помінятися місцями і від імені один одного продовжувати сварку, що
дозволяє їм, можливо, вперше побачити себе з боку, очима іншого).
6. Принцип розширення духовного горизонту сперечаються (завдяки записи
сварки на магнітофон і пред'явлення її конфліктуючим, які зазвичай виявляються не
просто здивовані, але навіть шоковані тим, що почули, а якщо ні магнітофона, то два
студента групи можуть вести стенограму дискусії, дослівно записуючи все
висловлювання опонентів).

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Розробка групових проектів - дослідницький пошук та вирішення групою
студентів значимої для них проблеми/задачі з метою одержання реального
результату.
Підготовка 2х групових проектів та їхній захист:
 «Маніпулятивні та актуалізаторські моделі спілкування в практиці підприємств
сфери телекомунікацій».
 «Комунікативні конфлікти та механізм цивілізованого розірвання взаємин» .
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