
Тема 5. Основи соціальної психології. 

Практичне заняття №3. 

Тема: Вирішення конфліктних ситуацій. 

Мета: оволодіти методиками психологічної діагностики та 

самодіагностики особистісних якостей, які безпосередньо чи опосередковано 

обумовлюють конфліктність особистості; сформувати навички аналізу та 

розв’язання конфліктних ситуацій, уміння обирати стиль поведінки у 

конфліктах. 

 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Конспект лекцій. 

2. Бланки тестів, опитувальних листів. 

3. Основи психології. Збірник ситуаційних завдань для студентів 

кооперативних технікумів та коледжів /Укладач: Станкевичус Л.В. – К.: 

НМЦ «Укоопосвіта», 2013. – 108 с. 

4. Основи психології. Ділові ігри з методичними рекомендаціями 

щодо їх проведення для студентів кооперативних технікумів і коледжів 

/укладач Станкевичус Л.В. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2015. – 40 с. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке конфлікт? 

2. Які види конфліктів Ви знаєте? 

3. Сформулюйте основні функції конфлікту. 

4. Які існують способи поведінки у конфліктних ситуаціях? 

5. Назвіть основні стадії розвитку конфліктної ситуації. 

6. Проаналізуйте основні форми розв’язання конфліктів. 

7. Яких принципів рекомендовано дотримуватись для успішного 

співробітництва? 

 

Завдання 1. Визначення рівня конфліктності особистості. 

Методичні рекомендації: проаналізуйте значення взаєморозуміння 

між співрозмовниками у налагодженні між ними ефективної взаємодії. 

Визначити конфліктогени, що впливають на погіршення (порушення) 

взаєморозуміння та призводять до виникнення конфліктних ситуацій. 

 

Вправа 1. «Конфліктоген» (за Н.М. Кострицею).  

Зіставте конфліктоген із варіантом його формулювання: 

 

 Конфліктоген  Формулювання 

1 Погрози (викликають 

страх, образу, ворожість) 
а «Скільки часу у Вас пішло на це?» «У 

скільки це обійшлося?» «Чим Ви 

займаєтесь?» 

2 Накази (влада над іншими) б «Нічого обговорювати. Я не бачу тут 

проблеми». 

3 Критика (негативна) в «Таке може сказати тільки дурень» 



«Що ще можна чекати від нероби?» 

4 Образливі прізвиська г «Дуже цікаво…Я дивився вчора 

смішний фільм…» 

5 «Слова-боржники» г «Нічого засмучуватися. Все це досить 

логічно» 

6 Приховування важливої 

інформації (репліка-пастка) 
д «Якби Ви навели порядок на своєму 

робочому столі, у Вас не було б 

причин для паніки» «Чому Ви не 

зробили це в такий спосіб?» 

7 

 

Допит е «Терміново зайдіть до мене в кабінет» 

«Не питайте чому, а робіть так, як Вам 

сказано» 

8 Похвала з підступом є «Вам це завдання буде приємним» (не 

пояснюючи, що з цим пов’язано) 

9 Переконання логікою ж «Ви недостатньо старанно працюєте» 

«Ви постійно скаржитеся» 

10 Несвоєчасні поради (коли 

людина просто хоче буде 

вислуханою) 

з «Я потрапив минулого разу в жахливу 

історію… 

- Це що, и б подивились на мою…» 

11 Відмова від обговорення 

питання 
и «Якщо Ви не можете вчасно 

приходити на заняття, нам доведеться 

подумати про можливості Вашого 

переведення на заочну форм навчання» 

«Робіть, як сказано, або…»   

12 Зміна теми і «У Вас так добре виходять реферати. 

Ви не напишете ще один?» 

13 Змагання Ї «Не нервуйся» «Не хвилюйся, все 

владнається»  «Усе мине»  «Ви маєте 

гарний вигляд» 

14 Заспокоєння запереченням й «Ви маєте поводитись більш 

відповідально» «Ви мусите брати до 

уваги факти»  

 

Вправа 2. Тест «Чи властиві Вам конфліктогени спілкування?» 

Методичні рекомендації: Дайте відповіді на питання. Відповіді оцініть в 

балах: 

 “ Майже завжди “ – 2 б. 

 “ В більшості випадків” – 4 б. 

 “ Іноді “ – 6 б. 

 “ Інколи “ – 8 б.  

 “ Майже ніколи “ – 10 б. 

 

1. Чи намагаєтесь Ви “звернути“ бесіду, якщо тема (або співрозмовник) 

нецікаві Вам ? 

2. Чи дратують Вас манери партнера по спілкуванню ? 

3. Можливо таке, що невдале висловлювання іншої людини може 

спровокувати Вас на брутальність? 

4. Чи уникаєте Ви розмови з незнайомою чи маловідомою людиною? 



5. Чи маєте Ви звичку перебивати співрозмовника? 

6. Чи робите Ви вигляд, що уважно слухаєте, а самі міркуєте про інше? 

7. Чи змінюєте Ви інтонацію, голос, вираз обличчя (міміку), залежно від 

того, хто Ваш співрозмовник? 

8. Чи змінюєте Ви тему розмови, якщо співрозмовник торкнувся неприємної 

для Вас теми? 

9. Чи виправляєте Ви людину, якщо в її мові зустрічаються неправильно 

вимовлені слова, назви, вульгаризми? 

10. Чи дозволяєте Ви собі говорити з ким-небудь  у зневажливо-менторському 

тоні з відтінком іронії? 

 

 

 

Інтерпретація  результатів. 

 Чим більше Ви набрали балів, тим в більшому ступені у Вас 

розвинуте вміння безконфліктно спілкуватись, слухати інших, бути 

тактичним, не використовувати вербальні і невербальні конфліктогени 

спілкування. 

- Якщо Ви набрали менше 30 балів – Ви конфліктна особа, постійно 

провокуєте конфлікт, використовуєте вербальні і невербальні 

конфліктогени спілкування. 

- 30 – 62 -  Ви вмієте безконфліктно спілкуватися, однак іноді 

використовуєте конфліктогени спілкування . 

- Більше 62 балів Ви практично не використовуєте конфліктогени 

спілкування, Ви – слухач і комунікатор “ вище середнього рівня”.  

 

Завдання 2. Розв’язання конфліктних ситуацій. 

Методичні рекомендації: для виконання даного завдання 

рекомендовано скористатись наочним посібником «Основи психології. 

Ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх проведення для студентів 

кооперативних технікумів і коледжів» /укладач Станкевичус Л.В. – К.: НМЦ 

«Укоопосвіта», 2015. Розв’язати на вибір дві конфліктні ситуації (кейси) зі 

стор. 32-38. 

 

Завдання 3. Проведення діагностики за допомогою опитувальника 

К. Томаса, що дає змогу з’ясувати тактики поведінки, яким надають  

перевагу піддослідні в конфліктній ситуації. 
ТЕСТ “ Опитувальник К. Томаса” 

Методичні рекомендації: запропонований тест допоможе Вам виявити 

форми  поведінки, які ви використовуєте у конфліктних ситуаціях. Перед 

вами 30 варіантів тверджень, кожен з яких має два різновиди відповідей - “А” 

і “Б”. Уважно прочитайте кожний варіант і виберіть твердження (“А” або 

“Б”), які найбільше відповідають вашій поведінці в ситуаціях конфлікту, 



зробивши відповідну помітку у листку для опитування (табл. № 1). 

Проаналізуйте результати тесту.  

 

ТЕСТ “ Опитувальник К. Томаса” 

1. А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення 

спільного питання. 

Б. Я намагаюся передусім звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні, ніж                                                 

обговорювати те, в чому ми маємо розбіжності. 

2. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

Б. Я намагаюся залагодити справу з урахуванням як інтересів іншої людини, так  і 

моїх власних. 

3. А. Зазвичай я вперто прагну досягти свого. 

Б. Іноді я поступаюся своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини. 

4. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

Б. Я намагаюся не зачіпати почуттів іншої людини. 

5. А. Залагоджуючи суперечливу ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в 

іншого. 

Б. Я намагаюся робити все, щоб уникнути надмірного напруження. 

6. А. Я намагаюся уникнути неприємностей. 

Б. Я намагаюся досягти свого. 

7. А. Я прагну відкласти вирішення суперечливого питання, щоб згодом вирішити його 

остаточно. 

Б. Я вважаю за можливе чимось поступитися, щоб досягти свого. 

8. А. Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого. 

Б. Спочатку я намагаюся визначити, в чому суть інтересів і суперечливих питань. 

9. А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, які виникли. 

Б. Я докладаю всіх зусиль, щоб досягти свого. 

10. А. Я вперто прагну знайти компромісне рішення. 

Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

11. А. Насамперед, я намагаюся чітко визначити, у чому суть усіх  інтересів і 

суперечливих питань. 

Б. Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки. 

12. А. Я, як правило, уникаю  позиції, яка може спричинити суперечку. 

Б. Я даю можливість іншому  залишитися зі своєю думкою, якщо він також іде мені 

назустріч. 

13. А. Я, зазвичай, пропоную «середню» позицію. 

Б. Я наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму. 

14. А. Я повідомляю іншому свою позицію і цікавлюся  його поглядами. 

Б. Я намагаюся продемонструвати  іншому логіку і переваги своїх  поглядів. 

15. А. Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки. 

Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруження. 

16. А. Я намагаюся не зачіпати почуття інших людей. 

Б. Я, зазвичай, намагаюся переконати іншого у перевагах моєї позиції. 

17. А. Як правило, я наполегливо прагну досягти свого. 

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути зайвої напруженості. 

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість домогтися свого.  

Б. Я дам змогу іншому у чомусь залишитися зі своєю думкою, якщо він також іде мені 

на зустріч. 

19. А. Насамперед, я намагаюся визначити, в чому суть усіх  інтересів і суперечливих 

питань. 



Б. Я намагаюся відкласти сперечливі питання, щоб згодом вирішити їх остаточно. 

20. А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. 

Б. Я намагаюся знайти найкраще співвідношення користі і втрат для нас обох. 

21. А. Коли я веду переговори, намагаюся бути уважним до іншого. 

Б. Я завжди схиляюся до відвертого обговорення проблеми. 

22. А. Я намагаюся знайти позицію, яка була б середньою між моєю і позицією іншого.  

Б. Я завжди відстоюю свою позицію. 

23. А. Як правило, я переймаюся тим, щоб задовольнити бажання кожного. 

Б. Іноді я даю можливість  іншим взяти на себе відповідальність за вирішення 

суперечливого питання. 

24. А. Якщо позиція іншого для нього дуже важлива, я намагаюся йти йому назустріч. 

Б. Я намагаюся переконати іншого піти на компроміс. 

25. А. Я прагну переконати іншого в правильності своїх міркувань. 

Б. Коли я веду переговори, я намагаюся бути уважним до аргументів іншого. 

26. А. Я, зазвичай, пропоную «середню» позицію. 

Б. Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного. 

27. А. Я часто прагну уникнути суперечок. 

Б. Якщо це принесе іншій людині радість, я даю їй можливість відстоювати свою 

позицію. 

28. А. Як правило, я наполегливо прагну досягти свого. 

Б. Улагоджуючи ситуацію, я прагну, як правило, знайти підтримку інших. 

29. Я пропоную «середню» позицію. 

Б.  Думаю, що не завжди варто хвилюватися через  розбіжності, що виникають. 

30. А. Я намагаюся не зачіпати почуття іншого. 

Б. Я завжди займаю таку позицію в суперечці, яка дає можливість обом досягти 

успіху. 

Для визначення власного стилю поведінки у конфлікті необхідно 

підрахувати суму балів за відповідями по кожному стилю (стовпчику) за 

схемою, наведеною у таблиці (кожна правильна відповідь - 1 бал). Після 

підрахунку балів будується графічне відображення стилів поведінки у 

конфлікті за К. Томасом. 
 

                 Ключ до тесту К. Томаса                         таб.1 

Пор. 

№ 

Суперництво Співробіт- 

ництво 

Компроміс Уникнення 

конфлікту 

Пристосування 

1            А          Б 

2           Б         А   

3          А              Б 

4            А            Б 

5           А          Б  

6           Б           А   

7            Б         А  

8           А          Б    

9           Б            А  

10           А           Б   

11                              А             Б 

12            Б          А  

13           Б           А   

14           Б          А    

15             Б           А 

16           Б              А 



17             Б           А 

18                   Б            А 

19          А           Б  

20          А         Б   

21          Б           А  

22          Б          А   

23          А           Б  

24           Б           А 

25          А             Б 

26           Б          А  

27             А          Б 

28         А         Б    

29           А          Б  

30         Б            А 
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