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 Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи «Зв'язок життєстійкості 

зі стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці»: 54 сторінки, 

3 рисунка, 4 таблиці, 42 використаних джерела. 

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ, СТРАТЕГІЯ, КОНФЛІКТ, ЮНАЦЬКИЙ ВІК, 

ОСОБИСТІСТЬ 

Об’єкт дослідження: життєстійкість особистості. 

Предмет дослідження: зв’язок життєстійкості зі стратегіями вирішення 

конфліктних ситуацій у професійному колективі. 

Мета дослідження: встановити зв’язок життєстійкості зі стратегіями 

вирішення конфліктів.  

Методи дослідження: теоретичні; психодіагностичні: Тест 

життєстійкості С. Мадді (адаптація Д. А. Леонтьєва); «Тест опису тактики 

поведінки» К. Томаса; «Методика шкали суб’єктивного благополуччя» М.В. 

Соколової, а також методи математичної обробки даних: одновибірний 

критерій Колмогорова-Смірнова, кореляційний аналіз Пірсона. 

Отримано дані щодо наявності зв’язків між певними компонентами 

життєстійкості та деякими стратегіями вирішення конфліктних ситуацій. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали 

кваліфікаційної роботи рекомендовано використовувати при розробці 

ефективних психологічних програм розвитку життєстійкості особистості, а 

також психологічних тренінгів для конструктивного розв’язання конфліктів у 

юнацькому віці. 
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ВСТУП 

 

У кваліфікаційній роботі педставлені результати емпіричного 

дослідження яке спрямоване на встановлення зв’язку між життєстійкістю та 

стратегіями вирішення конфліктів у юнацькому віці. Актуальність проблеми 

поведінки людини в складних життєвих ситуаціях останнім часом зростає. Це 

пов’язано з процесами глобалізації, інформаційним насиченням та 

прискоренням темпу життя сучасної людини. Для сучасної психологічної науки 

важливими є дослідження, спрямовані на виявлення факторів, які сприяють 

протидії негативному впливу навколишнього середовища, допомагають знайти 

внутрішні резерви, що забезпечують їй самостійність вибору, напрямок 

саморозвитку та самореалізації. Ця здатність і готовність особистості 

ініціювати власний розвиток є джерелом і причиною її самовизначеної 

поведінки. 

Стійкість характеризує ступінь сформованості в особистості здатності 

протистояти стресовій ситуації, зберігати внутрішню рівновагу, не знижуючи 

успішності діяльності. Стійкість є одним із ключових параметрів здатності 

особистості до дозрівання форм саморегуляції. 

У стресових умовах стійкість гальмує розвиток різних психічних 

захворювань і знижує ефективність діяльності, оскільки допомагає оцінити 

життєві події як менш стресові та спонукає людей шукати ефективні стратегії 

подолання депресії та психічного стресу. 

Важливу роль відіграє життєво важлива роль особистості, яку 

досліджували багато вчених (П. Бартон, С. Мадді, К. Маннапова, Т. Наливайко, 

О. Рассказова). Роль в ефективній стійкості особистості до стресових ситуацій 

діяльності вивчали М. Селінман, А. Фомінова тощо. Передумовою 

формулювання поняття «життєздатність» є екзистенційна психологія. На думку 

екзистенційних психологів і філософів (В. Франкл, С. Мадді, М. Хайдеггер), 

згідно з якими, всі події в нашому житті є результатом прийняття рішень, 

незалежно від того, чи значний чи незначущий, свідомий чи несвідомий. Тобто, 
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з наукової точки зору, життєва сила – це екзистенційна мужність. Аналіз 

зарубіжних досліджень з вивчення життєздатності показує, що деякі 

дослідники (М. Раш, В. Шоаель, С. Барнард, Ф. Родуолт) розглядають 

життєздатність у контексті проблеми подолання при стресах, адаптація- 

дезадаптація в суспільстві. 

Саме тому, надзвичайна актуальність і невичерпна розробленість даної 

проблеми у сучасній науці зумовила вибір нашої теми дослідження: «Зв'язок 

життєстійкості зі стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому 

віці». 

Метою кваліфікаційної роботи є встановити зв'язок життєстійкості зі 

стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: 

- дослідити життєстійкість як феномен самодетермінації особистості; 

- розглянути причини та стратегії вирішення конфліктів; 

- охарактеризувати особливості юнацького віку;  

- провести емпіричне дослідження зв'язку життєстійкості зі стратегіями 

вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці; 

- запропонувати рекомендації щодо застосування конструктивних 

стратегій у розв’язанні конфліктних ситуацій у юнацькому віці. 

Об'єктом дослідження є життєстійкість особистості. 

Предметом дослідження є зв'язок життєстійкості зі стратегіями 

вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці. 

Для реалізації визначених завдань було застосовано такі методи 

дослідження: 

Теоретичні: аналіз, класифікація, систематизація, порівняння й 

узагальнення теоретичних та експериментальних даних з проблеми 

дослідження. 

Емпіричні: для розв'язання поставлених завдань було використано ряд 

психологічних методик, а саме: методика життєстійкості  C Мадді адаптація  

Д.О. Леонтьєв, Методика шкала суб’єктивного благополуччя, автор М.В. 



 

8 
 

Соколова, Методика “Виявлення стилю поведінки у конфліктній ситуації”       

К. Томаса.  

Методи статистично-математичної обробки даних: одновибірний 

критерій Колмогорова-Смірнова, кореляційний аналіз Пірсона. 

Емпіричною базою дослідження: Національний авіаційного університет. 

Респонденти : студенти Національного авіаційного університету 

Емпірична група досліджуваних складається з 26 студентів 

Національного авіаційного університету факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій. Середній вік опитаних 21 рік.  

Структура та обсяг. Кваліфікаційна робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загального висновку, загальним обсягом 54 

сторінки, 4 таблиці, 3 діаграм, списку використаних джерел з 42 од. Основний 

текст викладено на 44 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА 

КОНФЛІКТІВ  ОСОБИСТОСТІ  У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ 

 

 

1.1. Життєстійкість як феномен самодетермінації особистості 

 

Комплексне вивчення феномену життєздатності об’єктивно визначає 

необхідність розмежування підходів, які використовують вітчизняні та 

зарубіжні вчені до концептуалізації поняття. Серед підходів до вивчення 

структурної організації явища найбільш поширеним у сучасній науковій думці 

є системний (системно-структурний) підхід у дослідженні психологічних явищ. 

Системний підхід базується на вивченні об'єктів як систем, розкритті їх 

цілісності, різноманітності зв'язків, зведенні їх в єдину теоретичну картину.  

Системний підхід передбачає принципово нову основну установку, 

спрямовану в основному на виявлення конкретних механізмів цілісності об'єкта 

і на нагоду повної типології його взаємозв'язків [2, с. 57]. Аналіз життєздатності 

через призму системного підходу в психології дозволяє отримати цілісну 

картину явища. Цей підхід орієнтується на цілісність досліджуваного явища в 

структурі особистості, наявність внутрішніх зв’язків між елементами та їх 

взаємозалежність, ієрархію структури явища, його структурування, виявлення 

функцій і цілей, ресурсів, необхідних для життєздатності, виявлення її якісні 

властивості та відносини з навколишнім середовищем. 

Визначення життєздатності в рамках системного підходу може бути 

таким: це комплексне психологічне виховання, цілісна риса особистості, цілісне 

ставлення особистості до подолання, що активізує психічні властивості до 

виконання завдань, боротьби з труднощами, сприяє позитивній адаптації до 

нових умов. Таке подолання стає можливим завдяки прояву життєвості на 

різних особистісних рівнях [25, с. 393]. 
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Відповідно до принципів системного підходу життєвість, перш за все, – 

це цілісність, складна цілісна властивість особистості (принцип цілісності); по-

друге, життєздатність як система проявляється на різних рівнях 

функціонування особистості (від нижчого, психофізіологічного, до вищого, 

особистісно-смислового) через низку фізіологічних, психологічних, соціальних, 

особистісно-смислових показників, що відповідають суті явища і 

співвідноситься зі стійкою особистістю. (принципи ієрархії та структури); по-

третє, набуває свого значення в умовах критичних стресових ситуацій, 

позитивно впливає на подолання таких ситуацій та переживання їх наслідків 

(принцип функціонального детермінізму); по-четверте, з переживанням 

стресових обставин у процесі розвитку особистості в різному віці та через 

взаємодію із зовнішнім середовищем життєвість як система трансформується 

відповідно до впливу, у свою чергу впливаючи на навколишнє середовище 

(принципи розвитку та взаємодії з навколишнє середовище) [9, с. 116]. 

Інший, структурно-функціональний, підхід розкриває склад і структуру 

змісту феномена життєвості в категоріях елементів, відносин, структури і 

функцій і визначає їх важливі передумови для розуміння і пояснення природи і 

розвитку явища [39, с. 40]. Основним завданням цього підходу є визначення 

відповідності між структурними елементами та функціями явища та його 

суттю. Розглядаючи життєздатність через призму цього підходу, увага 

зосереджується насамперед на основних установках життєздатності як 

елементів загальної структури, показники життєздатності присутні на різних 

рівнях її прояву, порівнюючи отриману структуру з теоретичною сутністю 

феномена життєздатності. Залежно від авторського підходу до вивчення 

концепції та теоретичних і практичних досягнень, структура стійкості, окрім 

основних її компонентів, набуває додаткових взаємозалежних компонентів: 

емоційного благо- буття, самоаналіз (рефлексія), саморегуляція, 

самовизначення, цілі; цінності; значення; самооцінка; автономія; мотивація 

самореалізації, емоційні, когнітивні, особистісні ресурси для підтримки 

позитивно-оптимістичного ставлення до життєвих подій. Іншим елементом 
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аналізу в цьому підході є функціональний компонент, передумова для 

пояснення сутності життєздатності.  

Зарубіжні та вітчизняні автори виділили такі функції життєздатності: 

активізація властивостей психіки до виконання завдання; оптимальне 

поєднання життєво-смислових орієнтацій, психофізіологічних особливостей та 

соціальних компонентів, спрямованих на адаптацію до важких умов; побудова 

оптимальних стратегій засвоєння та їх використання; саморегуляція; адаптація 

до непередбачуваних змін з відчуттям цілі та контролю над тим, що 

відбувається в житті; набуття стійкості під впливом складних особистих 

обставин; перетворення стресових подій у можливості для особистісного 

зростання; підвищувати або підтримувати на оптимальному рівні 

продуктивність, успішність, збалансованість; готовність до самовизначення у 

складних життєвих ситуаціях, досягнення рівня трансадаптації; збагачення 

мудрістю. Метафункцією життєвої сили може бути її визначення: подолати 

дистрес ефективно і в напрямку особистісного зростання. Життєздатність з 

позицій структурно-функціонального підходу – це структура стійких установок 

залучення, контролю та ризику, які проявляються на кожному рівні психічного 

функціонування, виявляються у життєвих показниках, виконують функцію 

адаптації до нових умов життя та активізації. індивідуальних ресурсів. 

можливості для особистісного зростання.  

Ці наукові підходи висвітлюють складність і багатогранність явища, 

вказують на його багаторівневість і взаємозалежність його структурних 

компонентів, окреслюють взаємозв’язки. Відображене крізь призму таких 

загальнонаукових методологічних підходів, як системний та структурно-

функціональний, стає зрозумілішим поняття життєздатності. Водночас ці 

підходи допомагають відобразити структурну організацію поняття, тоді як 

семантична основа потребує додаткового аналізу [28, с. 76-77]. 

Проблема життєздатності особистості ґрунтується на теоретичних 

досягненнях екзистенціалізму як філософського напряму і безпосередньо 

спирається на положення екзистенційно-гуманістичної психології. Основна ідея 
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стійкості в цьому підході полягає у визнанні свободи і відповідальності людини 

за власний вибір і побудову власного життя, визнання унікальності особистості 

в її невіддільності від світу. Головною рушійною силою розвитку є прагнення 

знайти сенс власного існування, визначити основні змістовні життєві орієнтації, 

кинути виклик власній долі та «впертість духу», незважаючи на тривогу, 

внутрішні особистісні конфлікти та страждання в житті, активну участь у житті. 

життя. Американські психологи С. Мадді та С. Кобейс, розглядаючи проблему 

життєздатності в рамках цього підходу, стверджують, що ця категорія є 

операціоналізацією поняття «екзистенційної мужності».Стійкість 

прирівнюється до філософської категорії «мужності бути» і являє собою 

структуру установок і стратегій (залучення, контроль, прийняття ризику), які 

полегшують процес перетворення стресових обставин із потенційно 

деструктивних у можливості для зростання [41, с. 213]. Д. Леонтьєв визначає 

життєздатність як «міру здатності особистості протистояти стресовій ситуації, 

зберігаючи рівновагу і не знижуючи успішності діяльності». Стійкість 

трактується як здатність легко адаптуватися до непередбачуваних змін разом із 

відчуттям цілі у повсякденному житті та особистим контролем над тим, що 

відбувається [42, с. 54]. 

Ще одним методичним напрямом, що потребує додаткових досліджень у 

контексті з’ясування категорії життєздатності, є ресурсний підхід, які виникли 

в результаті досліджень економістів, спрямованих на підвищення ефективності 

діяльності підприємств і організацій. Основною ідеєю підходу було досягнення 

балансу між використанням ресурсів і розробкою нових [23, с. 85]. Метою 

ресурсного підходу в психологічній науці є встановлення балансу між 

добробутом особистості та її потенціалом і ресурсними можливостями. 

Відповідно до цього підходу «людська система» має певну кількість ресурсів, 

що визначають ресурсну забезпеченість діяльності та сприяють її ефективності 

[33, с. 281].  

Одним із новітніх джерел екзистенційно-гуманістичного підходу є 

екопсихологічний підхід, який представляє концептуально новий напрям у 
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психологічній теорії та практиці психологічного консультування. Його суть 

полягає у підтримці ритму реконструктивно-трансформаційної діяльності, 

сприянні появі нових смислів особистості в умовах, які суб’єктивно 

переживаються як несприятливі [32, с. 90]. 

Новизна цього підходу полягає у визначенні кризи як буфера для появи 

додаткових можливостей, які не виникають у повсякденному житті, у 

стабільності. У результаті в цих обставинах формується особливий тип 

саморозвитку – тип самозміни. Особистісна зміна трактується в еко-

фасилітаційному підході з кількох позицій: вона зумовлена міжсистемним 

переходом до нової ідентичності; цей перехід поєднує негативні і позитивні 

аспекти; є незворотним, нелінійним, непередбачуваним процесом переходу до 

нової ідентичності за типом метаморфози; перехід від негативного до 

позитивного аспекту особистісних змін пов'язаний з процесом побудови нового 

образу «Я» особистості; природа особистості, як відкритої системи, визначає 

необхідність особистісних змін [19, с. 65]. 

З позицій цього підходу життєвість розглядається як підтримка ритму 

особистісного саморозвитку як відкрита динамічна система. Ця риса 

особистості стосується не лише адаптації до складних життєвих обставин, а й 

визначає непередбачувані зміни, кризи та ситуації як поле можливостей, які 

неможливі в стабільних умовах і знаходяться лише в зоні актуального розвитку. 

Стійкість тут – це якість особистості, що визначає підтримання ефективного 

життя в нестабільних умовах середовища чи внутрішніх змін, які, інтегруючись 

у внутрішню структуру особистості, сприяють її розвитку за типом самозмін             

[5, с. 18]. Таким чином, при екопсихологічному підході відбувається самозміна 

особистості за типом метаморфози, негативна ситуація стає фактором розвитку 

життєвих сил, перебуваючи в складній життєвій ситуації та відкриваючи нові 

рубежі власних можливостей, особистість стає здатною проявити якості. 

нехарактерні йому в стабільних ситуаціях. 

Отже, під життєстійкістю ми розуміємо системну освіту, що підкреслює 

установки, що мотивують особистість перетворювати стресові життєві події на 
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нові можливості та складові самодетермінації особистості. Сприйняття 

людиною змін, що з нею відбуваються дозволяють скористатися внутрішніми 

ресурсами, зберігаючи внутрішню збалансованість. Приблизний аспект 

життєстійкості самодетермінованої особистості обумовлений тією роллю, яку 

це особисте відіграє роль успішному протистоянні стресовим ситуаціям, 

насамперед у професійній діяльності особистості. Подолання особистістю 

несприятливих умов її розвитку є одним із специфічних форм прояви її 

особистісних характеристик. 

На основі аналізу напрацювань вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

проблеми життєстійкості можна стверджувати, що ця категорія як інтегральна 

особистісна освіта розглядається з позицій різних психологічних підходів, які 

розподілені у нашому дослідженні на підходи щодо структурної організації 

феномену та підходи яких акцентується увагу на теоретичній основі та змісті 

феномену. Зазначені підходи не суперечать один одному, натомість 

доповнюють визначення життєстійкості як психологічної категорії, 

розкривають різні вектори у дослідженнях феномену.  

 

1.2. Причини та стратегії вирішення конфліктів 

 

Суперечності, що виникають внаслідок розбіжності поглядів, інтересів, 

прагнень людей і сприймаються та оцінюються його учасниками як несумісні з 

їхніми власними. Це супроводжується спробами нав’язати власну позицію і 

призводить до психологічної напруги та протистояння [6, с. 31]. 

Основними компонентами конфлікту є: учасники конфлікту; причини 

його виникнення; сприйняття конфліктуючими сторонами в ситуації, що 

виникла; спрямованість та емоційна виразність дій конфліктуючих сторін. 

У кожному конфлікті можна виділити його окремі компоненти (сторони): 

когнітивний, емоційний, хотів. 

Когнітивна складова – це суперечливість сприйняття тих чи інших подій, 

явищ, фактів її учасниками в поточній ситуації, спотворення уявлень про 
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індивідуальні особливості та позицію один одного, реальні причини 

напруженості, можливі шляхи вирішення. Конфлікт може бути викликаний і 

концентрацією уваги не на всьому тлі події, а на окремих її фрагментах 

(частинах, деталях); загострення пам'яті на негативні обставини, пов'язані з 

контактами конфліктів у минулому; низька критичність мислення, нездатність 

зрозуміти позицію іншого або визнати правильність відмінних з його точки 

зору, необ'єктивність і необ'єктивність оцінок.Емоційна складова конфлікту 

проявляється як взаємна антипатія або особлива неупередженість один до 

одного, взаємна дратівливість і збудливість, агресивність і злоба, 

неприйнятність емоційного стану іншої людини, емоційна дурість або, навпаки, 

підвищена вразливість, а також презирство, презирство, презирство, презирство 

в спілкуванні. 

Вольова складова конфлікту виражається через взаємну демонстрацію 

суперечливості позицій, непримиренність, негативізм, небажання розуміти 

один одного і зрозуміти ситуацію, наполегливе нав’язування своєї точки зору. 

Ці складові конфлікту доповнюють один одного, щоразу проявляючись 

по-різному [13, с. 116-117]. 

Необхідно розрізняти причину і причину конфлікту, і вони можуть бути 

як дійсно значущими, так і незначними і оцінюватися кожною стороною по-

різному. Причини не завжди лежать «на поверхні», вони часом залишаються в 

минулому і тому приховані, незрозумілі одній із конфліктуючих сторін. 

Конфлікт може виникнути непередбачено (випадково, ситуативно) або 

бути викликаний спеціально (спровокованим), посилений сприятливою 

ситуацією. Є й інший варіант конфлікту, який полягає в поступовому 

нагромадженні різноманітних, поки що незначних протиріч, виникненні 

ворожнечі та її загостренні, «розпалюванні» з боку рідних, близьких – аж до 

повної неможливості нормального співіснування [22]. 

Основними ознаками конфлікту як психологічного явища є: наявність 

протиріччя, яке оцінюється як непереборне і набуває відкритої, 

демонстративної форми. Таке протиріччя може виникати як функція ситуації, 
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так і бути результатом «зусиль» учасників, їх дій, поведінки, ставлення один до 

одного; зміна характеру спілкування в бік протистояння, негативна 

спрямованість хоча б однієї, а частіше – обох сторін. Відчуваючи взаємну 

ворожість і небажання спілкуватися, сторони конфлікту змушені це робити, що 

стимулює ескалацію конфлікту; активність сторін, прагнення що-небудь 

виграти, поступове розширення арсеналу використовуваних засобів – осуд, 

залякування, шантаж, погрози, фізичний вплив тощо; підвищений емоційний 

фон, загострення негативних емоцій аж до їх повної неконтрольованості.  

Причини конфліктів можна поділити на об'єктивні та суб'єктивні, і в обох 

випадках вони негативно впливають як на відносини у формальній і 

неформальній сферах, так і на психологічний стан особистості. Об'єктивними 

причинами конфліктів у колективі можуть бути: недоліки в роботі. організація 

роботи, неналежне матеріально-технічне забезпечення, нераціональний 

розподіл обов'язків і нерівномірне навантаження, а також формальне 

об'єднання працівників груп без урахування психологічної сумісності 

учасників. Що стосується конфліктів в сім'ї - це в першу чергу матеріальні 

нестачі, побутові незручності [31, с. 76-77]. 

Фактично суб'єктивними причинами є: негативний соціально-

психологічний клімат; неузгодженість формальної та неформальної структур 

колективу; негативні риси характеру та деякі риси особистості; наявність 

психологічних бар'єрів. 

Конфлікт може бути викликаний кількома причинами, одна з яких є 

основною, основною, а інші можуть не усвідомлюватися або маскуватися. Під 

час конфлікту іноді виникають нові причини, які стають домінуючими або 

повністю замінюють початкові. 

Кожен конфлікт має свою динаміку, він виникає і розвивається з часом. 

Динаміка конфлікту – це послідовна зміна його стадій, які характеризують 

конфлікт від його зародження до вирішення [37]. 

Виділяють чотири основні стадії конфлікту: 
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1. Перший – це виникнення конфліктної ситуації. На цьому етапі виникає 

протиріччя, яке ще не може бути усвідомлено учасниками та свідками. Якщо 

конфлікт навмисний, то протиріччя, що перебувало в прихованій формі, 

загострюється з ініціативи однієї зі сторін. 

2. Друге – усвідомлення конфлікту. Конфліктні сторони починають 

розуміти, що перебувають у конфліктних, суперницьких стосунках з 

відповідним емоційним забарвленням. Формується оцінка ситуації як 

конфлікту – визначається причина, причина, склад учасників, вибираються 

варіанти дій і визначається оптимальний, приймається рішення про дії.   

3. Третє – зовнішній прояв конфлікту, його апогей. Між протиборчими 

сторонами відбувається відкрите протистояння, кожна з яких діє відповідно до 

своїх намірів і рішень. При цьому намагаються заблокувати дії суперника. 

Сторони можуть домовитися про компроміс, і тоді конфлікт набуде форми 

переговорів, а найефективніший результат таких переговорів – взаємні 

поступки. 

4. Четверте – вирішення, закінчення конфлікту. На цьому етапі учасники 

оцінюють наслідки своїх дій, порівнюють досягнутий результат з раніше 

поставленою метою. Залежно від висновків конфлікт припиняється (загасає) 

або розвивається далі; в останньому випадку вона знову проходить другу, 

третю і четверту стадії, але вже на новому рівні [20, с. 373-374]. 

Звісно, виділення цих етапів є досить умовним, враховуючи 

різноманітність ситуацій, в яких виникає конфлікт, і форм його перебігу. В 

одних випадках вони проявляються яскраво, в інших - зливаються, зливаються 

один з одним, що особливо характерно для короткочасних конфліктів. Іноді 

причина конфлікту не усвідомлена або погано диференційована, рішення про 

оптимальну поведінку для вирішення конфлікту може бути прийнято 

спонтанно. Нарешті, конфлікт може бути вирішений повністю, частково або не 

розв’язуватися зовсім. В останньому випадку в однієї зі сторін або у всіх 

учасників виникають негативні емоційні стани. Невирішений конфлікт може 

трансформуватися з міжособистісного у внутрішньоособистісний, що 
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супроводжується гострими переживаннями, самозвинуваченнями, виникненням 

невротичних станів, хоча зовні все виглядає пристойно. Вихід однієї із сторін 

конфлікту на останній стадії його розвитку з наміром тимчасово призупинити 

протистояння характеризується фальшивою байдужістю, визнанням поразки, 

зовнішніми проявами згоди, що маскує справжнє ставлення до суперника. Іноді 

такий конфлікт розгорається з новою силою [16, с. 227]. 

Слід зазначити, що динаміка конфлікту багато в чому визначається тим, 

яка стратегія поведінки в конфліктній ситуації раніше сформувалася серед її 

учасників. 

Ця стратегія визначається двома параметрами: образливість; 

співробітництво. 

Перше – наполегливість у переслідуванні власних інтересів, друге – 

вміння враховувати інтереси інших. 

Поєднання цих параметрів дає п'ять тактик поведінки: співпраця – дії, 

спрямовані на пошук рішення, яке задовольняє обидві сторони, спільне 

обговорення розбіжностей; конфронтація – прагнення наполягати на власному 

способі відкритої боротьби, застосування примусу та інших засобів тиску; 

гнучкість – орієнтація на повне задоволення вимог партнера; уникнення – 

прагнення вийти з ситуації, не поступаючись, але й не наполягаючи на своєму, 

утримання від суперечок, від висловлення своєї позиції, уникнення 

відповідальності за прийняте рішення; компроміс – прагнення залагодити 

розбіжності, поступитися чомусь в обмін на поступки іншої сторони, прийняття 

«середніх» рішень, які задовольняють обидві сторони в повній мірі. 

Кожна зі стратегій може бути правильною, все залежить від ситуації 

конфлікту. На жаль, люди схильні використовувати одну і ту ж стратегію в усіх 

життєвих ситуаціях, часто вважаючи, що конфронтація – єдиний спосіб 

вирішення конфліктної ситуації. 

Слід зазначити, що конфлікти можуть вирішуватися як шляхом 

прийняття та реалізації системи цілеспрямованих заходів щодо обох 
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протиборчих сторін, так і шляхом самопливу, коли учасники чи треті сторони 

не докладають жодних зусиль для регулювання процесу [11, с. 304-305]. 

Найбільш психологічно ефективними у вирішенні конфліктів є наступні 

напрямки: запобігання розвитку і накопиченню розбіжностей в оцінках, 

поглядах, цілях членів команди - доцільно на ранніх стадіях конфлікту, коли 

конфлікт не відкритий, а в непрямій, прихованій формі; перенесення конфлікту 

з емоційного на інтелектуальний рівень – проявляється у забороні нетактовних 

нападів, образ, погроз з метою подолання надмірного хвилювання сторін і 

врегулювання їхніх стосунків. Робити це потрібно спокійним голосом, без 

упереджень: підкреслює незначність причини конфлікту та необхідність її 

вирішення, намагається відвернути увагу учасників на інші сторони діяльності, 

не пов’язані із загостренням стосунків між ними [24]. 

Перетворення мотивів конфронтації в мотиви пошуку згоди – 

здійснюється шляхом пояснення небажаних наслідків конфлікту для його 

учасників та оточення (родичів, друзів, колективу тощо), аморальності 

боротьби за задоволення власних корисливих інтересів. . Зміна позицій і пошук 

згоди – це не ознака слабкості, поразки, це нормальний спосіб врегулювати 

стосунки між людьми. 

Конкретними засобами вирішення конфлікту можуть бути: вирішення 

проблеми, яка її викликала; компроміс, заснований на взаємно розумних 

поступках; поступове згладжування суперечностей; відсторонення 

конфліктуючих сторін від безпосереднього спілкування на певний час, повне 

припинення відносин між ними [3, с. 31-32]. 

Не менш важливим є питання запобігання конфліктам. Запобігти 

конфлікту – означає заздалегідь зрозуміти можливість його виникнення і 

усунути причину. Для цього треба пам’ятати, що людина зазвичай конфліктує в 

суб’єктивно значущій для себе ситуації, з якої не бачить іншого виходу. Щоб 

запобігти цьому, постарайтеся зрозуміти, чому ця ситуація така важлива для 

вашого партнера, чому вона викликає такі почуття. Причина не завжди 

«сьогодні», конфлікт може затягнутися. Людину ображали, несправедливо 
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поводилися, але вона чомусь не могла належним чином відповісти; Напруга у 

відносинах поступово наростає, і врешті-решт конфлікт вибухає з незначної, 

здавалося б, неадекватної причини, а суперечка, що виникла у сфері ділових 

відносин, може трансформуватися в особисті відносини і навпаки. Мета – сама 

боротьба, психологічний сенс якої – довести свою перевагу над суперником. 

Існують досить прості, але дієві правила поведінки, щоб не спровокувати 

конфлікт: при поганому настрої або в момент роздратування обмежте 

спілкування; якщо ви відчуваєте, що зустріч з людиною чи ситуацією може вас 

роздратувати, будьте готові до такого контакту заздалегідь; керуватися 

здоровим глуздом і завжди вибирати розумний спосіб дій; ваші слова та дії 

повинні бути законними та зрозумілими для інших; не намагайтеся принизити 

співрозмовника, тому що в цьому випадку велика ймовірність отримати 

зворотну реакцію; не наполягайте на тому, чого людина точно не може зробити. 

Найтиповішою формою ексцесів, що сигналізують про конфлікт, є 

взаємна образа, яка сама себе живить: різке слово викликає у відповідь 

грубість, докір – стимулює відповідну реакцію, але на іншому рівні, більш 

виразному. Щоб не вплутуватися в конфліктну ситуацію, будьте категорично 

спокійні: зберігайте впевненість, говорите стримано і владно, уникайте 

багатослівності, дивіться співрозмовнику в очі.Витримка не принижує ваш 

авторитет, але надмірно емоційна реакція є демонстрацією слабкості і 

невпевненості [12]. 

Таким чином, конфлікт – це складне психологічне явище, яке може мати 

багато різновидів залежно від причин, кількості та складу учасників, форми 

прояву, результатів і т. д. Кожен конфлікт розвивається і має певну 

послідовність етапів. Під час конфлікту його учасники займають різні позиції, 

по-різному усвідомлюють і переживають ситуацію, що виникла. 

Причини конфліктів: соціально-політичні та економічні; соціально-

демографічні: відображають відмінності між людьми; соціально-психологічні: 

явища в соціальних групах; індивідуально-психологічні: тобто індивідуальні 

риси особистості. 
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Фази конфлікту: латентна фаза – зародження конфлікту; демонстративна 

фаза – усвідомлення виникнення конфлікту; агресивна фаза – загострення 

конфлікту; батальна фаза – вирішення конфлікту. 

Для попередження і вирішення конфліктів доцільно дотримуватись 

певної послідовності психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної 

ситуації. 

 

1.3. Особливості юнацького віку 

 

Юнацький вік зазвичай вважається періодом інтенсивного розвитку 

самосвідомості особистості. Цей процес детермінований, з одного боку, 

внутрішніми закономірностями розвитку, з іншого – об'єктивними 

обставинами, у яких відбувається становлення особистості. 

Психологічними механізмами формування та розвитку ціннісно-

смислових орієнтацій виступають індивідуально-психологічні особливості 

перебігу психічних процесів і насамперед мислення, пам'яті, емоцій та волі, 

існують у формі інтеріоризації, ідентифікації та інтерналізації соціальних 

цінностей [8, c. 69]. 

Ціннісно-смисловим орієнтаціям притаманний динамічний характер. 

Якщо їхнє існування не підтримується людиною, якщо вони не створюються, 

не реалізуються і не актуалізуються, то вони поступово втрачаються. 

Прийняття та освоєння цінностей – тривалий та тривалий процес. Усвідомлення 

цінностей породжує ціннісні уявлення, але в основі ціннісних уявлень 

створюються ціннісні орієнтації, які, своєю чергою, є усвідомлювану частину 

системи особистісних смислів. 

У віковій психології юнацький вік характеризують як період, у якому 

формується стійка система цінностей, відбувається становлення самосвідомості 

та формується соціальний статус особистості. 

Вчені підкреслюють, що в ході самовизначення, спроб розібратися в 

навколишньому світі і в собі, особами юнацького віку здійснюється пошук 
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сенсу життя взагалі і свого життя зокрема.Через війну вони формуються як 

переконання і погляди, а й світогляд – погляд світ у цілому, система 

переконань, які виражають ставлення людини до світу та її основні ціннісні 

орієнтації [18, з. 110]. У юнацькому віці дозрівають когнітивні та особистісні 

причини світогляду. І від того, як цей процес відбуватиметься, залежить те, 

наскільки світогляд правильно і глибоко відображатиме об'єктивний світ, буде 

істинним чи хибним, науковим чи релігійним, матеріалістичним чи 

ідеалістичним, прогресивним чи реакційним, оптимістичним чи песимістичним, 

наскільки особистість зможе визначити свою соціальну. орієнтацію Свідомість 

юнаків характеризується особливою чутливістю, здатністю переробляти та 

засвоювати величезний потік інформації. 

М. С. Ямницький зазначає, що новоутворення юнацького віку тісно 

пов'язані з соціальними перетвореннями, що протікають у цей період, що 

визначають всю динаміку процесу соціалізації [40, с. 57]. 

На думку низки зарубіжних та вітчизняних дослідників, ситуація 

соціальних перетворень потребує одночасного прояву двох протилежних за 

своєю функцією індивідуально-психологічних особливостей - соціальної 

лабільності, гнучкості, що забезпечує постійну адаптацію людини до змін у 

соціальному світі, та розвиненої соціальної ідентичності, що створює той 

внутрішній стрижень», службовець відправною точкою процесу 

самовизначення, як особистісного, і соціального [1, c. 50]. 

Слобідчиків зазначає, що відмінною особливістю віку стає різке 

посилення саморефлексії, тобто прагнення самопізнання власної особистості, 

оцінки її можливостей і здібностей, вибору свого шляху життя. 

На думку В. Франкла, питання про сенс життя найчастіше і особливо 

важливі у молодості. Вміння визначити цілі, знайти своє місце – важливий 

показник особистісної зрілості у юнацькому віці. 

С. Л. Рубінштейн стверджував, що в юності виробляються ціннісні 

орієнтації, в яких проявляється сама сутність людини, складається світогляд як 

система узагальнених уявлень про світ у цілому, навколишню дійсність, інших 
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людей, самого себе і готовність керуватися ним у діяльності; формується 

усвідомлене, узагальнене, підсумкове ставлення до життя, що дозволяє вийти 

на проблему сенсу життя [30]. 

Юнацькому віку властива наступна ієрархія груп ціннісних орієнтацій: 

цінності особистого життя (здоров'я, любов, щасливе сімейне життя); 

індивідуальні цінності (матеріальне забезпечення, самостійність, жорстка воля 

тощо); етичні цінності (вихованість, чесність, милосердя тощо); цінності 

професійної спрямованості (громадське визнання, самоконтроль тощо); 

цінності розвитку та пізнання (розвиток, творчість тощо). 

Їх спрямованість може бути: індивідуальною, соціальною та професійною 

[35, c. 20]. 

На особливу увагу заслуговують дослідження Л. Кахле про адаптаційний 

потенціал ціннісної сфери особистості. Дослідниця визначала цінності як 

когнітивні освіти, основне призначення яких полягає в оптимізації адаптації 

індивіда до соціального оточення, у забезпеченні такої переробки інформації з 

навколишнього світу, яка б не порушувала режим оптимального 

функціонування як окремого індивіда, так і соціального оточення в цілому. 

Ранній юнацький вік характеризується виробленням ціннісних орієнтацій 

– спрямованості певні цінності – зразки життя. Зокрема, хлопці виявляють 

орієнтацію на «хороших та вірних друзів», «здоров'я», «діяльне життя», тоді як 

дівчата – на «любов», «цікаву роботу», «щасливе сімейне життя».Ціннісні 

орієнтації розширюють межі соціальної ситуації розвитку, виводять юнака на 

більш високий рівень відносин зі світом. У нього формується готовність до 

професійного та життєвого самовизначення. Провідною ж характеристикою 

свідомості юнака стає спрямованість у майбутнє [4, c. 176]. 

Юнацький вік – це вже значне коло діяльності. Юнаки тяжіють до різних 

видів активності, що проявляється у широкому спектрі ціннісних орієнтацій. 

Зміст останніх свідчить: якщо підліток – це «відкриття Я», то юнак – «відкриття 

себе у світі». У умовах виникає завдання упорядкування власних відносин зі 

світом, пошук свого місця у ньому. 
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Найважливішою характеристикою ранньої юності виступає орієнтація на 

майбутнє, що створює позитивний емоційний фон ставлення особистості себе, 

стимулює її активність та основа її розвитку. 

Процес засвоєння цінностей життя та їх перетворення на змістовні 

елементи ціннісних уявлень виступає психологічною основою формування 

ціннісних орієнтацій особистості молодої людини. Особливості перебігу даного 

процесу умовно представляють у вигляді трьох взаємозалежних етапів: на 

першому етапі відбувається переоцінка цінностей та ідеалів, якими керувалася 

особистість; на другому етапі засвоєння цінностей проходить не лише шляхом 

утворення цілісних функціональних одиниць емпіричних уявлень, а й 

комунікативних через засоби масової інформації та пропаганди; необхідною 

умовою, основою третього етапу є діяльність, виражена у особистих внутрішніх 

відносинах до об'єктивних умов свого буття. 

Проблеми ціннісних орієнтацій юнацького віку торкається при 

дослідженні формування особистісної репрезентації життєвого шляху.Вона 

вважає, що юнацький вік є часом життєвого, соціально-рольового, 

професійного, особистісного, морального самовизначення та індивідуалізації 

[29]. 

Юність вимагає від особистості знання своїх можливостей та перспектив. 

Ця вимога задовольняється у процесі вироблення власного світогляду, 

сенсожиттєвого та ціннісного вибору, формування життєвих планів та програм. 

Молоді люди зосереджують увагу переважно на життєвій перспективі. У 

усвідомленні ціннісних аспектів життєвого шляху спостерігається тенденція до 

недиференційованого або слабодиференційованого відображення ціннісних 

орієнтацій. 

У кожного другого юнака чи дівчини існує конфлікт у ціннісній сфері 

між професійними та позапрофесійними цінностями. Для більшості характерна 

мотивація, орієнтована на вирішення проблем власної самореалізації, 

спілкування, навчання та професії. 
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Серед переважаючих цінностей переважають «вічні» для цього віку: 

цікава робота, дружба, щасливе сімейне життя, кохання. 

У процесі професійної підготовки, з одного боку, необхідна 

самореалізація як постійний елемент практичного вираження свого «Я», а з 

іншого – осмислення власної духовності постійного зворотного зв'язку між 

власними вчинками та цінностями, між активністю та самоконтролем, між 

особисто запропонованими перспективами та досягнутими результатами [38]. 

На престижність тієї чи іншої професії серед молоді впливає не лише 

популярність її в суспільстві, а й система цінностей, прийнята соціальними та 

професійними групами, сім'ями та самим індивідуумом. Юнацький вік 

збігається з навчанням у вузі. Саме на першому курсі формується ставлення 

молодої людини до навчання, до майбутньої професійної діяльності, 

продовжується активний пошук себе, формуються якості професійно 

грамотного сучасного спеціаліста. І тут велику роль грає успішна адаптація 

нових умов. 

Життєва орієнтація формується в залежності від того, носієм яких 

цінностей є те чи інше коло занять для людини, і яке значення набувають дані 

цінності у його свідомості. 

Як компонент молодіжної свідомості, життєва орієнтація включає всі 

характерні для ціннісних орієнтацій рівні: емоційний, що характеризується 

насамперед соціальними почуттями; когнітивний, що виражає свідому 

спрямованість на форми життєдіяльності; поведінковий, який виражає 

готовність зайнятися тією чи іншою діяльністю. 

В юності проходять глибокі зміни в системі життєвих цінностей, 

відбувається ламання уявлень, відмова від ілюзій, з'являються нові погляди, 

переконання, оцінки [17, c. 54]. 

У процесі здійснення життєвих планів молодь стикається з певними 

труднощами та її ціннісні орієнтації формуються під суперечливим впливом 

різних факторів. Серед усього різноманіття факторів, що впливають на ціннісні 

орієнтації молоді: система освіти, діяльність політичних організацій, трудовий 
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колектив, засоби масової пропаганди, ідеали, місце проживання, рівень 

політичних знань, професійний інтерес, витвори мистецтва та літератури, 

психологічні характеристики особистості, сімейний фактор. Також формування 

ціннісних орієнтацій молоді люди відчутно починають впливати такі чинники, 

як телебачення, радіо, кіно, вивчення громадських наукових дисциплін, 

самоосвіта. 

Характерною особливістю ранньої молодості є формування життєвих 

цілей, планів.Життєвий план виникає, з одного боку, у результаті узагальнених 

цілей, які ставить собі особистість, як наслідок побудови «піраміди» її мотивів, 

становлення усталеного ядра ціннісних орієнтацій, що підпорядковують собі 

йдуть відокремлені прагнення, з іншого боку – це результат конкретизації. 

цілей та мотивів. Безпосередній вплив на життєві цінності особистості надають 

цілі та інтереси суспільства, ідеологічні установки, моральні та правові норми, 

соціальні цінності [7, c. 50]. 

Життєві плани залежать від завдань, що визначаються об'єктивними 

умовами життя та ціннісними орієнтаціями юнака та поділяються на: 

професійно-освітні; суспільно-політичні; романтико-пізнавальні; особистісно-

сімейні; матеріально-побутові. 

Життєві плани молоді формуються на основі уявлень про об'єкт вибору, з 

урахуванням значущості для неї професійного самовизначення, а також самої 

праці. 

До кінця юності складаються основні компоненти особистості – характер, 

загальні та спеціальні здібності, світогляд. Ці складні компоненти особистості є 

психологічними передумовами вступу до самостійного, дорослого 

життя.Відмінною особливістю віку стає різке посилення саморефлексії, тобто 

прагнення самопізнання своєї особистості, оцінки її можливостей і здібностей 

[1, c. 39]. 

На думку В. Франкла, питання сенсу життя найчастіше і особливо 

насущне в юності, при цьому він ніяк не є болючим симптомом. Вміння 

визначити свої цілі, знайти своє місце в житті - важливий показник особистісної 
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зрілості в юнацькому віці. Проте цього рівня розвитку досягає невеликий 

відсоток юнаків. 

Період 18-23 років І. С. Кон називає пізньою юністю або початком 

дорослості. У цьому віці більшість людей входить у процес трудової діяльності. 

Ціннісно-смислові орієнтації, як стійкі властивості особистості, 

формулюються та розвиваються у процесі трудової діяльності. За словами Б.Г. 

Ананьєва, з початком самостійної громадсько-трудової діяльності, будується 

суспільний статус людини [34, c. 109]. 

Отже, молодість – це завершальний етап формування особистості, етап 

самовизначення та вибору життєвого шляху. Важлива роль цьому періоді життя 

школяра відводиться мотивації як сукупності спонукальних чинників, 

визначальних активність личности; усвідомлювані чи неусвідомлювані 

психологічні чинники, що спонукають її до скоєння певних дій та визначають 

їхню спрямованість та цілі. 

Саме ціннісно-смислові орієнтації особистості виникають, закріплюються 

і коригуються у професійної діяльності індивіда. Слід зазначити, що 

формування ціннісно-смислових орієнтацій і професійна діяльність 

взаємодетерміновані.З одного боку, ставлення професійно-трудове 
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Висновок до  розділу 1 

 

Проаналізувавши інформацію в першому розділі, ми можемо 

підсумувати, що під життєстійкістю ми розуміємо системне утворення, яке 

підкреслює установки, що мотивують особистість перетворювати стресові 

життєві події у нові можливості та є складовою самодетермінації особистості. 

Сприйняття людиною змін, які з нею відбуваються дозволяють скористатися 

внутрішніми ресурсами, зберігаючи внутрішню збалансованість. Прикладний 

аспект життєстійкості самодетермінованої особистості обумовлений тією 

роллю, яку це особистісне утворення відіграє в успішному протистоянні 

стресовим ситуаціям, передусім у професійній діяльності особистості. 

Подолання особистістю несприятливих умов її розвитку є однією зі 

специфічних форм прояву її особистісних рис. 

На основі аналізу напрацювань вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

проблеми життєстійкості можна стверджувати, що ця категорія як інтегральне 

особистісне утворення розглядається з позицій різних психологічних підходів, 

які розподілені у нашому дослідженні на підходи щодо структурної організації 

феномену та підходи, в яких увага акцентується на теоретичному підґрунті й 

змісті феномену. Указані підходи не суперечать один одному, натомість 

доповнюють визначення життєстійкості як психологічної категорії, 

розкривають різні вектори в дослідженнях феномену. Інтегральним 

визначенням життєстійкості внаслідок аналізу зазначених підходів може бути 

таке: це системне психологічне утворення, інтегральна властивість особистості, 

яка є цілісною особистісною установкою на подолання, що активізує 

властивості психіки на виконання завдання, підтримку ритму розвитку за типом 

самозмінювання, сприяє виникненню нових смислів особистості, появі 

додаткових можливостей в умовах, які суб’єктивно сприймаються як 

несприятливі. 

Конфлікт – це складне психологічне явище, що може мати багато 

різновидів залежно від причин виникнення, кількості і складу учасників, форми 



 

29 
 

вияву, результатів та ін. Кожен конфлікт розвивається і має певну послідовність 

стадій. Під час конфлікту його учасники займають різні позиції, по-різному 

усвідомлюють та переживають ситуацію, що виникла. 

Причини виникнення конфліктів: соціально-політичні та економічні; 

соціально-демографічні: відображають розбіжності між людьми; соціально-

психологічні: явища в соціальних групах; індивідуально-психологічні: тобто 

індивідуальні особливості особистості. 

Рівні конфліктів: внутрішньоособовий; міжособовий; між особою та 

групою; міжгруповий. Фази конфлікту: латентна фаза — зародження 

конфлікту; демонстративна фаза – усвідомлення виникнення конфлікту; 

агресивна фаза – загострення конфлікту; батальна фаза – вирішення конфлікту. 

Для попередження і вирішення конфліктів доцільно дотримуватись 

певної послідовності психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної 

ситуації. 

Юність – це завершальний етап формування особистості, етап 

самовизначення та вибору свого життєвого шляху. Важлива роль у цьому 

періоді життя людини відводиться мотивації як сукупності спонукальних 

чинників, що визначають активність особистості; усвідомлювані або 

неусвідомлювані психологічні чинники, які спонукають її до здійснення певних 

дій і визначають їх спрямованість та цілі. 

Саме ціннісно-смислові орієнтації особистості виявляються, 

закріплюються і коригуються у професійній діяльності індивіда. Необхідно 

зазначити, що процес формування ціннісно-смислових орієнтацій і професійна 

діяльність взаємодетермініровані. З одного боку, ставлення професійно-

трудового середовища формується на основі системи особистісних смислів 

людини, обумовлених минулим досвідом, усвідомлювана частина цієї системи 

існує у вигляді цінностей і ціннісних орієнтацій, з іншого боку, професійна 

діяльність впливає на систему ціннісних орієнтацій особистості. 
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РОЗДІЛ 2 

 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЗІ 

СТРАТЕГІЯМИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У 

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

 

2.1. Організація та проведення дослідження. Обґрунтування методів  та 

методик  

 

Основною метою емпіричного дослідження є дослідження зв'язку 

життєстійкості зі стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому 

віці.  

Емпірична група досліджуваних складається з 26 студентів 

Національного авіаційного університету факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій. Середній вік опитаних 21 рік.  

У дослідженні брали участь респонденти – дівчата, юнаки. Розподіл 

групи – а саме студентів факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету за статтю представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Розподіл респондентів статтю 

 

Хлопці

15%

Дівчата

85%

Хлопці

Дівчата
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З рис. 2.1 ми можемо побачити, що досліджувана група складається з 22 

дівчини (85%) та 4 юнаки (15%). 

Використовувані методики під час проведення процедури дослідження: 

1) Методика життєстійкості  C. Мадді (адаптація  Д.О. Леонтьєва);  

Тест життєстійкості являє собою адаптацію Д. О. Леонтьєва та О. І. 

Рассказової опитувальника Hardiness Survey, розробленого С. Мадді. Тест 

допомагає визначити рівень вираженості життєстійкості як в цілому, так і її 

компонентів (залученості, контролю і прийняття ризику). Респондентам 

пропонується прочитати 45 тверджень і обрати той варіант відповіді («ні», 

«імовірніше ні, ніж так», «імовірніше так, ніж ні», «так»), який найкращим 

чином відображає їхню думку про себе.  

Для підрахунку балів відповідям на прямі пункти присвоюються бали від 

0 до 3 («ні» – 0 балів, «імовірніше ні, ніж так» – 1 бал, «імовірніше так, ніж ні» 

– 2 бали, «так» – 3 бали), відповідям на зворотні пункти присвоюються бали від 

3 до 0 (де «ні» – 3 бали, а «так» – 0 балів). Прямі і зворотні пункти для кожної 

шкали представлені у ключі до тесту. Підсумовуються бали окремих субшкал 

за прямими і зворотними пунктами, далі обчислюється загальний бал 

життєстійкості шляхом підсумовування даних за трьома субшкалами. 

До тесту додаються середні і стандартні відхилення загального показника 

і субшкал, отримані результати порівнюються з нормативними показниками. 

Загальний показник 0-61 балів свідчить про низький рівень життєстійкості, 62-

99 балів – про середній, а 100-135 балів – про високий рівень життєстійкості. 

Показник «залученості»: 0-29 балів свідчить про низький рівень вираженості 

компоненту, 30-46 балів – про середній, а 47-54 бали – про високий рівень. 

Показник «контролю»: 0-20 балів – низький рівень вираженості компоненту, 

21-38 балів – середній, 39-51 бал – високий. Показник «прийняття ризику»: 0-8 

балів – низький рівень вираженості компоненту, 9-18 балів – середній, 19-30 

балів – високий. 
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2) Методика шкали суб’єктивного благополуччя, автор М.В. Соколова. 

Шкала суб'єктивного благополуччя - ШСБ М.В. Соколової являє собою 

скринінговий психодіагностичний інструмент для вимірювання емоційного 

компоненту суб'єктивного благополуччя або емоційного комфорту, складається 

з 17 тверджень адекватності свого стану, які треба оцінити за семибальною 

шкалою. У відповідності до змісту пункти діляться на шість шкал-кластерів: 

напруженість і чутливість, ознаки, що супроводжують основну психоемоційну 

симптоматику (депресія, сонливість, дратівливість), зміни настрою, значимість 

соціального оточення, самооцінка здоров'я, ступінь задоволеності 

повсякденною діяльністю). 

3) Методика  діагностики схильності до конфліктної поведінки  К. 

Томаса. 

Мета: визначення переважного способу поведінки людини в конфліктних 

ситуаціях.  

Діагностика  за методикою “Виявлення стилю поведінки у конфліктних 

ситуаціях”  К.Томаса дозволяє виявити основні позиції, форми поведінки які 

займає особистість під час взаємодії: конкуренція, співпраця, компроміс, 

уникнення, пристосування. 

К.Томас вважає, що при уникненні конфлікту жодна з сторін не досягає 

успіху. При таких формах поведінки, як конкуренція, пристосування і 

компроміс, або один з учасників виявляється у виграші, а інший програє, або 

вони обидва програють, оскільки йдуть на компромісні поступки. І тільки в 

ситуації співпраці обидві сторони виявляються у виграші. У своєму 

опитувальнику з виявлення типових форм поведінки К.Томас описує кожний з 

п’яти наведених можливих варіантів 12 судженнями про поведінку індивіда в 

конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані в 30 пар. Тест 

можна використати в груповому варіанті, як в поєднанні з іншими тестами, так 

і окремо. 

Також, нами було використано методи статистично-математичної 

обробки даних.  
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Після проведеного аналізу отриманих результатів діагностичного 

обстеження ми отримали наступні результати. 

 

2.2. Аналіз та інтерпретація  результатів  емпіричного дослідження  

 

Аналіз результатів емпіричного дослідження, під час якого відбулося 

вивчення зв'язків життєстійкості зі стратегіями вирішення конфліктних 

ситуацій у юнацькому віці дає можливість узагальнити результати їх прояву. 

На першому етапі дослідження, аналіз отриманих результатів за 

методикою «Тест життєстійкості» (адаптація Д. О. Леонтьєва та О. І. 

Рассказової опитувальника С. Мадді) засвідчив (рис. 2.2), що високий рівень 

життєстійкості характерний лише для 3 (11%) студентів факультету лінгвістики 

та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету. Висока 

життєстійкість проявляється у респондентів товариськістю, відкритістю 

зовнішньому світу, розкутістю в проявах почуттів, самобутністю, умінням 

прийняти себе та відчуттям, що життя наповнене змістом і має мету.  

У 19 (74%) досліджуваних переважає середній рівень життєстійкості. Це 

респонденти, які зазвичай отримують задоволення від усього, що роблять, 

знаходять те, що їх цікаво, навіть у рутинній роботі. Чим вище рівень 

життєстійкості, тим більше він сприяє оцінці подій як менш травмуючих і 

успішності життєвих труднощів.  

Респонденти з низьким рівнем життєстійкості складають 4 (15%). Такі 

респонденти зазвичай вирізняються низькою товариськістю та високою 

тривожністю, вони живуть сьогоднішнім або вчорашнім днем, часто відчувають 

незадоволеність своїм життям та не вірять у свої сили контролювати події 

власного життя. 
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Рис. 2.2. Результати методики «Тест життєстійкості» 

 

Результати кількісного розподілу одержаних даних за окремими шкалами 

ми наводимо у таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1  

Кількісні показники вираженості життєстійкості респондентів 

Рівень вираженості життєстійкості за шкалами Респонденти (n=26) 

Кількість % 

Шкала залученості Високий 1 4% 

Середній 23 87% 

Низький 2 8% 

Шкала контролю Високий 1 4% 

Середній 23 87% 

Низький 2 8% 

Шкала прийняття ризику Високий 1 4% 

Середній 23 87% 

Низький 2 8% 

 

Залученість є важливою характеристикою ставлення людини до себе, яка 

дає респондентам можливість відчувати себе значущими і достатньо цінними, 

щоб повністю включитися в розв’язання життєвих завдань, не звертаючи увагу 

на наявність стресогенних чинників. 

Згідно з отриманими даними (табл. 2.1), для досліджуваних більш 

характерний середній рівень вираженості залученості  це у 23 (87%) 

Високий рівень

11%

Середній рівень 

74%

Низький рівень

15%

Високий рівень

Середній рівень 

Низький рівень
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респондентів. Такі респонденти часто відчувають переконаність у тому, що 

залученість у те, що відбувається в їхньому житті, дає шанс знайти щось 

вартісне та цікаве для особистості.  

Респонденти з високим рівнем залученості  - це 1 (4%) респондент 

зазвичай отримують задоволення від власної діяльності, вони постійно зайняті і 

їм це подобається, вони працюють з задоволенням, намагаються бути в курсі 

всього, що відбувається, люблять знайомитися з новими людьми. 

На противагу цьому, низький рівень залученості, виявлений у 2 (8%) 

респондентів, породжує почуття знедоленості, відчуття себе поза життям. Такі 

респонденти пасивні, відчувають безглуздість своєї діяльності, тому їм не 

вистачає завзятості закінчити розпочаті справи, також їм важко зближуватися з 

новими людьми. 

Контроль являє собою переконаність в тому, що боротьба дозволяє 

вплинути на результат того, що відбувається, навіть якщо цей вплив не 

абсолютний і успіх не гарантований. 

Домінуючий серед досліджуваних рівень вираженості контролю – також 

середній 87%, що характерно для 23 респондентів. Люди з розвиненим 

компонентом контролю у ситуації стресу продовжують боротьбу та шукають 

нові шляхи розв’язання проблем, вони відчувають, що самі вибирають власну 

діяльність та свій життєвий шлях.  

Високий рівень вираженості контролю, виявлений у 1 (4%) респондента, 

дозволяє їм контролювати ситуація настільки, наскільки це необхідно, ставити 

важкодоступні цілі і прагнути їх реалізувати. У цілому такі люди відчувають 

себе «господарями» життя, протилежність цьому – відчуття власної 

безпорадності, яке характерне для 2 респондентів  з низьким рівнем контролю 

(8%). 

Прийняття ризику – переконаність людини у тому, що все, що з нею 

відбувається, сприяє її розвитку внаслідок знань, отриманих з досвіду, – 

неважливо, позитивного чи негативного.  
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1 (4%) респондент показав високий рівень вираженості прийняття ризику. 

Несподіванки зазвичай не лякають таких юнаків, а дарують їм інтерес до життя, 

вони охоче беруться втілювати навіть найсміливіші ідеї.  

Середній рівень прийняття ризику – у 23 (87%) респондентів. Такі 

результати характерні для осіб, які сповнені впевненості та оптимізму в 

більшості ситуацій, вони активно засвоюють знання з отриманого досвіду, не 

залежно від того, позитивний він був або негативний. 

На противагу цьому – мрії про розмірене спокійне життя, сум за 

минулим, відчуття того, що життя проходить повз, дратівливість з приводу 

різких змін, що притаманно досліджуваним з низьким рівнем прийняття ризику 

(4%). 

Отже, за результатами методики «Тест життєстійкості» високий рівень 

вираженості життєстійкості характерний лише для 11% респондентів, у 74% 

переважає середній рівень, а респонденти з низьким рівнем життєстійкості 

складають 15% від вибірки. 

На другому етапі дослідження, нами було використано методику шкали 

суб’єктивного благополуччя М.В. Соколової. 

Середнє значення за даною шкалою становить 5,5, стандартне відхилення 

– 2,2. Таким чином, значення від 4 до 7 вказує на середній рівень суб’єктивного 

благополуччя. Відповідно, значення 4 – 1 означають високий рівень 

суб’єктивного благополуччя, значення 7 – 9 – низький рівень. 

З графіку на рис. 2.3 видно, що середні значення по кластеру 1 (7,82) 

відповідають зниженому рівню задоволеності життям. Середні значення по 

кластеру 2 (3,59),  кластеру 3 (2,81) та кластеру 4 (3,68) вказують на високий 

рівень суб’єктивного благополуччя. 
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Рис. 2.3. Середні значення по кластерах за шкалою М. В. Соколової 

З рис. 2.3 ми можемо стверджувати, що більша частина респондентів 

мають низький рівень задоволеності власним життям. 

Для дослідження психологічних особливостей конфліктних форм 

поведінки  респондентів нами було використано методику діагностики 

схильності до конфліктної поведінки К. Томаса.  

У результаті дослідження були отриманні наступні результати, які 

внесені в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2  

Результати респондентів за методикою “Виявлення стилю поведінки у 

конфліктних ситуаціях” (за тестом К.Томаса) 

№ Стиль поведінки Респонденти  (%) 

1. Суперництво 15,4% 

2. Співпраця 30,6% 

3. Компроміс 26,8% 

4. Уникнення 15,5% 

5. Пристосування 11,7% 

 

З таблиці 2.2 видно, що досліджуванні мають значну схильність до 

співпраці та компромісу (30,6,% та 26,8%) під час взаємодії та поведінки в 

конфліктних ситуаціях. 
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Згідно з результатами за методиками, можна констатувати: якщо 

особистість у стресових умовах має тенденцію до вибору співпраці та 

компромісу, то показники компонентів життєстійкості мають тенденцію до 

збільшення, а, отже, і підвищення загального рівня життєстійкості, 

суперництво, уникнення та пристосування навпаки знижують рівень 

життєстійкості. 

Для встановлення кореляційного зв’язку між життєстійкістю та 

стратегіями вирішення конфліктних ситуацій спочатку треба визначити тип 

розподілу даних за допомогою одновибірного критерію Колмогорова-Смірнова. 

У нашому дослідженні тип розподілу є нормальним. При нормальному 

типі розподілу даних кореляційні зв’язки знаходяться за допомогою 

коефіцієнта кореляції Пірсона.  

Отримані дані показують наявність зв’язків між певними компонентами 

життєстійкості та деякими стратегіями вирішення конфліктних ситуацій. 

При знаходженні зв’язків потрібно звертати увагу на два числа: 

емпіричне (чим ближчим воно є до 1 або -1, тим сильнішим вважається зв’язок 

між явищами) та число значимості (якщо воно не є більшим від 0,05, то 

кореляцію можна вважати значимою і її слід взяти до уваги у дослідженні). 

Табл .2.3. 

Результати знаходження кореляційних зв’язків між життєстійкістю та 

стратегіями вирішення конфліктних ситуацій за допомогою коефіцієнта 

кореляції Пірсона 

 Пристосування 

Життєстійкість  -0,461* 

 

 Пристосування 

Залученість -0,445* 

 

 

 Примітка: * - кореляція значима на рівні 0,05 
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У ході нашого дослідження було виявлено лише два зв’язки, вони є 

оберненими та мають середню силу. Їхня значимість є доволі високою, а саме 

на рівні 0,05. Ці зв'язки виявлено між: 

- життєстійкістю та стратегією пристосування; 

- залученістю як компонетом життєстійкості та стратегією пристосування. 

При оберненому зв’язку підсилення одного явища знижує інше явище і 

навпаки. У нашому випадку високий рівень життєстійкості в юнацькому віці 

провокує нечасте використання такої пасивної стратегії вирішення конфліктних 

ситуацій, як пристосування, що може бути пояснено високим рівнем 

залученості, як невід’ємного компоненту життєстійкості респондентів.  

Між всіма іншими показниками шкал за методиками значимих зв’язків не 

виявлено. 

Отже, в ході емпіричного дослідження було встановлено, що у нашій 

вибірці респонденти мають загалом середній рівень життєстійкості, а також 

серед них є найбільш поширеною така стратегія вирішення конфліктних 

ситуацій, як співпраця. Згідно отриманих результатів кореляційного 

дослідження, при  збільшенні показника життєстійкості та залученості 

зменшується використання стратегії пристосування. 

 

2.3. Рекомендації щодо застосування конструктивних стратегій у 

розв’язанні конфліктних ситуацій у юнацькому віці 

 

Поведінка молодої людини в конфліктній ситуації пов’язана ще з одним 

явищем – конфліктом. Дослідження конфлікту як своєрідного соціально-

психологічного феномена вимагає висунення своєрідної аксіоми про 

конфліктність людського існування. Людина живе в суспільстві, діє в системі 

міжособистісних стосунків, її діяльність спрямована на задоволення власних 

потреб. За винятком потреби в повітрі, усі інші потреби ніколи не 

задовольняються повністю в кожну хвилину життя. Таким чином, людина 

приречена на конфлікт [26, с. 10]. Тобто людина досить часто перебуває в 
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конфліктних ситуаціях та обирає різні стратегії поведінки, що приводять як до 

позитивних, так і до негативних наслідків. 

Досліджуючи питання конфліктних форм поведінки, А.Я. Анцупов 

зазначає, що в житті люди використовують різні тактики впливу на опонента в 

конфлікті з метою задоволення своїх потреб і вирішення ситуації [15, c. 19]. 

Потребує розгляду стратегія поведінки в конфліктній ситуації (сітка 

Томаса-Кілмена). Коли ви перебуваєте в конфліктній ситуації, для більш 

ефективного вирішення проблеми необхідно обрати певний стиль поведінки з 

огляду на ваш власний стиль, стиль інших залучених у конфлікт людей, а також 

природу самого конфлікту. Із цією метою доцільно ознайомитись із 

розробленою К.У. Томасом і Р.Х Кілменом у 1972 р. стратегією поведінки в 

конфліктній ситуації та усвідомлено обрати певну стратегію поведінки залежно 

від обставин. Дослідники вказують на п’ять основних стилів поведінки під час 

конфлікту: уникання, відхід, ігнорування або відхилення; суперництво, 

конкуренція, змагання, конфронтація; пристосування, змушена поступка; 

компроміс; співробітництво. 

Стиль поведінки в конкретному конфлікті зумовлюється тією мірою, 

якою ви бажаєте задовольнити власні інтереси, діючи при цьому пасивно або 

активно, та інтереси іншої сторони, діючи спільно або індивідуально. Якщо 

представити це в графічній формі, то отримаємо сітку Томаса-Кілмена, що дає 

змогу проаналізувати конфлікт та обрати оптимальну стратегію поведінки. 

Вона у свою чергу дає змогу кожній людині створити власний стиль вирішення 

конфлікту [36, c. 47]. 

Розглянемо вказані стилі поведінки під час конфлікту більш детально 

1. Відхилення. Перший спосіб назвемо «уникання». Людина будь-яким 

чином уникає конфлікту, намагається в будь-яких ситуаціях зробити вигляд, що 

нічого не сталось. Така людина часто говорить, що вважає себе неконфліктною, 

що в неї майже не буває конфліктів. У підсумку не задоволені ні власні 

інтереси, ні інтереси опонента («ні тобі, ні мені»). Насправді, якщо розглянути 

цей спосіб на побутовому прикладі, виходить інша картина. Виявляється, що в 
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результаті відходу від конфлікту в його учасників може накопичуватись 

невдоволення. Конфліктуюча сторона може використовувати стиль уникання в 

таких випадках: вважає, що джерело розбіжностей тривіальне й несуттєве 

порівняно з іншими більш важливими завданнями; знає, що не може або навіть 

не хоче вирішити питання на свою користь; має малу владу для вирішення 

проблеми бажаним для неї способом; результат не дуже важливий для неї і вона 

вважає, що рішення настільки тривіальне, що не варто витрачати на нього сили; 

хоче виграти час, щоб вивчити ситуацію й отримати додаткову інформацію, 

перш ніж прийняти яке-небудь рішення, або щоб заручитись чиєюсь 

підтримкою; вважає, що вирішити проблему негайно небезпечно, оскільки 

аналіз і відкрите обговорення конфлікту можуть тільки погіршити ситуацію; 

думає, що в інших більше шансів вирішити цю проблему. 

Не варто думати, що цей стиль завжди є втечею від проблеми або 

відхиленням від відповідальності [10, c. 173]. 

2. Стиль суперництва, конкуренції, змагання, конфронтації. Другий 

спосіб поведінки в конфліктних ситуаціях називається «суперництво». Це 

боротьба за власні інтереси до переможного кінця. Дружні стосунки при цьому 

завжди приносяться в жертву («тільки мені»). Використання такого способу 

приводить до того, що виграє одна людина, а друга програє, тобто один 

одержує виграш на 100%, а інший дістає нуль. Той, хто виграв, може також 

виграти почуття провини, а той, хто програв, виграв образу. Цей стиль 

найбільш типовий для поведінки в конфліктній ситуації. За статистикою більше 

70% ситуацій у конфлікті – це прагнення до однобічного виграшу, до перемоги, 

задоволення насамперед власних інтересів. Із цього виникає бажання надавити 

на партнера, нав’язати свої інтереси, ігноруючи інтереси іншої сторони. Ви 

можете використовувати його в таких випадках: маєте достатньо влади, сильної 

волі й авторитету, вважаєте очевидним, що пропоноване вами рішення – 

найкраще; робите велику ставку на своє вирішення проблеми, що виникла, 

оскільки результат конфлікту дуже важливий для вас; почуваєте, що не маєте 

іншого вибору і вам немає що втрачати; маєте прийняти непопулярне рішення, 
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у вас достатньо повноважень для вибору цього кроку; перебуваєте в критичній 

ситуації, що вимагає термінового ухвалення рішення; взаємодієте з підлеглими, 

які згодні приймати авторитарний стиль керівництва.  

Однак варто мати на увазі, що ця стратегія рідко приносить довгострокові 

результати, оскільки сторона, яка програла, може не підтримати рішення, 

прийняте всупереч її волі, або навіть спробує саботувати його [36, c. 51]. 

3. Стиль пристосування, змушеної поступки. Третій спосіб має назву 

«пристосування, змушена поступка» – це дзеркальний варіант другого способу. 

Він полягає в тому, що один, програвши вперше, буде посилено готуватись до 

другого раунду. Це життя, присвячене боротьбі. Стиль пристосування означає, 

що ви дієте разом з іншою стороною, проте при цьому не намагаєтесь 

відстоювати власні інтереси з метою згладжування атмосфери та відновлення 

нормальної робочої обстановки. К.У. Томас і Р.Х. Кілмен вважають, що іноді це 

єдиний спосіб вирішення конфлікту, оскільки на момент його виникнення 

потреби іншої людини можуть виявитись життєво більш важливими, ніж ваші, 

або його переживання будуть більш сильними. У такому разі ви жертвуєте 

власними інтересами на користь іншої сторони. Однак це не означає, що ви 

повинні відмовитись від своїх інтересів. Ви просто повинні ніби відставити їх 

на певний час, а потім, у більш сприятливих обставинах, повернутись до їх 

задоволення за рахунок поступок із боку вашого опонента або яким-небудь 

іншим способом.  

Стиль пристосування може бути використаний у таких найбільш типових 

ситуаціях: найважливіше завдання – відновлення спокою й стабільності, а не 

вирішення конфлікту; предмет розбіжності не важливий для вас або вас не дуже 

хвилює те, що сталось; ви вважаєте, що краще зберегти добрі стосунки з 

іншими людьми, ніж відстоювати власну позицію; ви усвідомлюєте, що правда 

не на вашій стороні; ви почуваєте, що у вас недостатньо влади або шансів 

перемогти; ви думаєте, що інша людина може засвоїти із цієї ситуації корисний 

урок, якщо ви поступитесь її бажанням, навіть не погоджуючись із тим, що 

вона робить, або вважаючи, що вона робить помилку. 
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Пристосовування – це приношення в жертву опонентові власних інтересів 

(«добре, забирай усе») [21, c. 33]. 

4. Стиль компромісу. Четвертий спосіб отримав назву «компроміс». Це 

ситуація, коли можна щось поділити нарівно. Інакше кажучи, ви сходитесь на 

частковому задоволенні свого бажання та частковому виконанні бажання іншої 

людини. Ви робите це, обмінюючись поступками й торгуючись для розробки 

компромісного рішення. Зазвичай людина звертає увагу не на те, що одержала, 

а на те, що не одержала. Крім того, у компромісі є один підводний камінь: 

починаючи щось ділити, люди захоплюються та доходять до абсурдних 

ситуацій. Цей стиль найбільш ефективний, коли обидві сторони бажають 

одного й того ж, проте знають, що одночасні бажання нездійсненні. Під час 

використання цього стилю акцент робиться не на рішенні, що задовольняє 

інтереси обох сторін, а на варіанті, який можна виразити словами «ми не 

можемо повністю виконати свої бажання, отже, необхідно прийти до рішення, з 

яким кожен із нас міг би погодитись» [36, c. 54]. 

5. Стиль співробітництва. П’ятий варіант має назву «співробітництво». 

Цей варіант добрий тим, що кожен учасник може виграти 100%, а можливо, і 

150%. Наприклад, один добровільно уступає іншому, оскільки до нього добре 

ставиться та не вважає, що другий йому зобов’язаний. Люди зберегли 

відносини та навіть зробили їх кращими. І просто приємно робити щось хороше 

гарній людині [10, c. 175].  

Важливий етап – визначення власного стилю поведінки в конфлікті. 

Важливо зрозуміти, що кожний із цих стилів ефективний лише в певних 

умовах, жоден із них не може бути виділений як найкращий. Загалом ми 

повинні вміти ефективно використовувати кожен із них та свідомо робити той 

чи інший вибір з огляду на конкретні обставини. Найкращий підхід буде 

визначатись конкретною ситуацією, а також складом вашого характеру. 

Обирати одні стилі на противагу іншим – природно, проте жорстка перевага 

одного стилю може обмежити ваші можливості. Таким чином, важливо 
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визначити для себе пріоритети, а також можливі альтернативні варіанти                       

[36, c. 56]. 

Отже, з огляду на наведене вважаємо, що кожна з проаналізованих 

стратегій поведінки в конфліктній ситуації, а саме стратегії уникання, 

конкуренція, пристосування, компромісу та співробітництва – має свої недоліки 

й переваги та може бути ефективною у вирішенні конфлікту лише в певних 

ситуаціях. Найоптимальнішим варіантом вибору стратегії поведінки в 

конфліктній ситуації є вибір її на основі аналізу всіх компонентів конфлікту. 

Респондентам було запропоновано заняття-тренінги, які спрямовані на 

конструктивне розв’язання конфліктних ситуація. Проводилося декілька занять 

де у різних ситуаціях застосовувалися різні стратегії вирішення конфлікту від 

компромісу до уникнення. Ці змодельовані ситуації у яких перебували 

респонденти дозволяли відчути де саме і за яких обставин можна 

конструктивно та свідомо використати ту чі іншу стратегію вирішення 

конфліктів. Більше того, розкриваючи та аналізуючи зміст кожної конкретної 

ситуації і перебуваючи у різних ролях, людина може більше розуміти сенс 

власного життя, його наповненість, систему цінностей. 

А також були проведений онлайн – тренінг на підвищення рівня 

життєстійкості у стресовій ситуації. 

Мета тренінгу; розглянути дієві техніки підвищення життєстійкості до 

переживання наслідків стресу. 

Наприклад   - реконструкція ситуації . В уяві відтворюється задані 

трененромстресові ситуації, людина розуміє джерело конфлікту, свої помилки, 

обирає свідомо більщ конструктивну стратегію вирішення. 

Техніка фокусування . Це пошук емоційних реакцій що погано 

усвідомлюються та заважають прийняти рішення. 

Компенсаторне самовдосконалення. У випадку коли ситуацію не 

можливо вирішити та вплинути , відбувається звернення до дотичної ситуації, 

яку вирішити можливо. 
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Висновки до  розділу 2 

 

За результатами емпіричного дослідження ми можемо підсумувати, 

особливості свідомого вибору життєвого шляху та життєстійкості осіб 

юнацького віку. До участі у дослідженні було залучено студентів пізнього 

юнацького віку загальною кількістю 26 осіб. 

Основною метою емпіричного дослідження є встановлення зв'язку 

життєстійкості зі стратегіями вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому 

віці.  

Емпірична група досліджуваних складається з 26 студентів 

Національного авіаційного університету факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій. Середній вік опитаних 21 рік.  

За результатами емпіричного дослідження визначено:  у 19 (74%) 

досліджуваних переважає середній рівень життєстійкості. Це респонденти, які 

зазвичай отримують задоволення від усього, що роблять, знаходять те, що їх 

цікаво, навіть у рутинній роботі. Чим вище рівень життєстійкості, тим більше 

він сприяє оцінці подій як менш травмуючих і успішності життєвих труднощів.  

Домінуючий серед досліджуваних рівень вираженості контролю – також 

середній 87%, що характерно для 23 респондентів. Люди з розвиненим 

компонентом контролю у ситуації стресу продовжують боротьбу та шукають 

нові шляхи розв’язання проблем, вони відчувають, що самі вибирають власну 

діяльність та свій життєвий шлях.  

Середній рівень прийняття ризику – у 23 (87%) респондентів. Такі 

результати характерні для осіб, які сповнені впевненості та оптимізму в 

більшості ситуацій, вони активно засвоюють знання з отриманого досвіду, не 

залежно від того, позитивний він був або негативний. 

Респонденти найчастіше використовують стратегії співпраці та 

компромісу (30,6,7% та 26,8%) під час взаємодії та поведінки в конфліктних 

ситуаціях. Але при певних конфліктних ситуаціях можуть застосувати  

уникнення, суперництво, пристосування.  
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У ході нашого дослідження було виявлено лише два зв’язки, вони є 

оберненими та мають середню силу. Їхня значимість є доволі високою, а саме 

на рівні 0,05. Ці зв'язки виявлено між: 

- життєстійкістю та стратегією пристосування; 

- залученістю як компонетом життєстійкості та стратегією пристосування. 

При оберненому зв’язку підсилення одного явища знижує інше явище і 

навпаки. У нашому випадку високий рівень життєстійкості в юнацькому віці 

провокує нечасте використання такої пасивної стратегії вирішення конфліктних 

ситуацій, як пристосування, що може бути пояснено високим рівнем 

залученості, як невід’ємного компоненту життєстійкості респондентів.  

Між всіма іншими показниками шкал за методиками значимих зв’язків не 

виявлено. 

Поведінка молодої людини в конфліктній ситуації пов’язана ще з одним 

явищем – конфліктом. Дослідження конфлікту як своєрідного соціально-

психологічного феномена вимагає висунення своєрідної аксіоми про 

конфліктність людського існування. Людина живе в суспільстві, діє в системі 

міжособистісних стосунків, її діяльність спрямована на задоволення власних 

потреб. За винятком потреби в повітрі, усі інші потреби ніколи не 

задовольняються повністю в кожну хвилину життя. Таким чином, людина 

приречена на конфлікт. Тобто людина досить часто перебуває в конфліктних 

ситуаціях та обирає різні стратегії поведінки, що приводять як до позитивних, 

так і до негативних наслідків. 

Кожна з проаналізованих стратегій поведінки в конфліктній ситуації, а 

саме стратегії уникання, конкуренція, пристосування, компромісу та 

співробітництва – має свої недоліки й переваги та може бути ефективною у 

вирішенні конфлікту лише в певних ситуаціях. Найоптимальнішим варіантом 

вибору стратегії поведінки в конфліктній ситуації є вибір її на основі аналізу 

всіх компонентів конфлікту. 
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ВИСНОВОК 

 

1. Таким чином, узагальнюючи вище викладене ми можемо зробити 

висновок, під життєстійкістю ми розуміємо системне утворення, яке 

підкреслює установки, що мотивують особистість перетворювати стресові 

життєві події у нові можливості та є складовою самодетермінації особистості. 

Сприйняття людиною змін, які з нею відбуваються дозволяють скористатися 

внутрішніми ресурсами, зберігаючи внутрішню збалансованість. Прикладний 

аспект життєстійкості самодетермінованої особистості обумовлений тією 

роллю, яку це особистісне утворення відіграє в успішному протистоянні 

стресовим ситуаціям, передусім у професійній діяльності особистості. 

Подолання особистістю несприятливих умов її розвитку є однією зі 

специфічних форм прояву її особистісних рис. 

На основі аналізу напрацювань вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

проблеми життєстійкості можна стверджувати, що ця категорія як інтегральне 

особистісне утворення розглядається з позицій різних психологічних підходів, 

які розподілені у нашому дослідженні на підходи щодо структурної організації 

феномену та підходи, в яких увага акцентується на теоретичному підґрунті й 

змісті феномену. Указані підходи не суперечать один одному, натомість 

доповнюють визначення життєстійкості як психологічної категорії, 

розкривають різні вектори в дослідженнях феномену. Інтегральним 

визначенням життєстійкості внаслідок аналізу зазначених підходів може бути 

таке: це системне психологічне утворення, інтегральна властивість особистості, 

яка є цілісною особистісною установкою на подолання, що активізує 

властивості психіки на виконання завдання, підтримку ритму розвитку за типом 

самозмінювання, сприяє виникненню нових смислів особистості, появі 

додаткових можливостей в умовах, які суб’єктивно сприймаються як 

несприятливі. 

2. Конфлікт – це складне психологічне явище, що може мати багато 

різновидів залежно від причин виникнення, кількості і складу учасників, форми 
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вияву, результатів та ін. Кожен конфлікт розвивається і має певну послідовність 

стадій. Під час конфлікту його учасники займають різні позиції, по-різному 

усвідомлюють та переживають ситуацію, що виникла. Причини виникнення 

конфліктів: соціально-політичні та економічні; соціально-демографічні: 

відображають розбіжності між людьми; соціально-психологічні: явища в 

соціальних групах; індивідуально-психологічні: тобто індивідуальні 

особливості особистості. Для попередження і вирішення конфліктів доцільно 

дотримуватись певної послідовності психологічно оптимальних дій з 

урахуванням конкретної ситуації. 

3. Юність – це завершальний етап формування особистості, етап 

самовизначення та вибору свого життєвого шляху. Важлива роль у цьому 

періоді життя школяра відводиться мотивації як сукупності спонукальних 

чинників, що визначають активність особистості; усвідомлювані або 

неусвідомлювані психологічні чинники, які спонукають її до здійснення певних 

дій і визначають їх спрямованість та цілі. Саме ціннісно-смислові орієнтації 

особистості виявляються, закріплюються і коригуються у професійній 

діяльності індивіда. Необхідно зазначити, що процес формування ціннісно-

смислових орієнтацій і професійна діяльність взаємодетермініровані. З одного 

боку, ставлення професійно-трудового середовища формується на основі 

системи особистісних смислів людини, обумовлених минулим досвідом, 

усвідомлювана частина цієї системи існує у вигляді цінностей і ціннісних 

орієнтацій, з іншого боку, професійна діяльність впливає на систему ціннісних 

орієнтацій особистості. 

4. До участі в дослідженні було залучено студентів пізнього юнацького 

віку загальною кількістю 26 осіб Національного авіаційного університету 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Основною метою 

емпіричного дослідження є дослідження зв'язку життєстійкості зі стратегіями 

вирішення конфліктних ситуацій у юнацькому віці. Середній вік опитаних 21 

рік.  
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За результатами емпіричного дослідження визначено:  у 19 (74%) 

досліджуваних переважає середній рівень життєстійкості. Це респонденти, які 

зазвичай отримують задоволення від усього, що роблять, знаходять те, що їх 

цікаво, навіть у рутинній роботі. Чим вище рівень життєстійкості, тим більше 

він сприяє оцінці подій як менш травмуючих і успішності життєвих труднощів.  

Домінуючий серед досліджуваних рівень вираженості контролю – також 

середній 87%, що характерно для 23 респондентів. Люди з розвиненим 

компонентом контролю у ситуації стресу продовжують боротьбу та шукають 

нові шляхи розв’язання проблем, вони відчувають, що самі вибирають власну 

діяльність та свій життєвий шлях.  

Середній рівень прийняття ризику – у 23 (87%) респондентів. Такі 

результати характерні для осіб, які сповнені впевненості та оптимізму в 

більшості ситуацій, вони активно засвоюють знання з отриманого досвіду, не 

залежно від того, позитивний він був або негативний. 

Респонденти найчастіше використовують стратегії співпраці та 

компромісу (30,6,7% та 26,8%) під час взаємодії та поведінки в конфліктних 

ситуаціях. Але при певних конфліктних ситуаціях можуть застосувати  

уникнення, суперництво, пристосування.  

У ході нашого дослідження було виявлено лише два зв’язки, вони є 

оберненими та мають середню силу. Їхня значимість є доволі високою, а саме 

на рівні 0,05. Ці зв'язки виявлено між: 

- життєстійкістю та стратегією пристосування; 

- залученістю як компонетом життєстійкості та стратегією пристосування. 

При оберненому зв’язку підсилення одного явища знижує інше явище і 

навпаки. У нашому випадку високий рівень життєстійкості в юнацькому віці 

провокує нечасте використання такої пасивної стратегії вирішення конфліктних 

ситуацій, як пристосування, що може бути пояснено високим рівнем 

залученості, як невід’ємного компоненту життєстійкості респондентів.  

Між всіма іншими показниками шкал за методиками значимих зв’язків не 

виявлено. 
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5. Поведінка молодої людини в конфліктній ситуації пов’язана ще з 

одним явищем – конфліктом. Дослідження конфлікту як своєрідного соціально-

психологічного феномена вимагає висунення своєрідної аксіоми про 

конфліктність людського існування. Людина живе в суспільстві, діє в системі 

міжособистісних стосунків, її діяльність спрямована на задоволення власних 

потреб.  Кожна з проаналізованих стратегій поведінки в конфліктній ситуації, а 

саме стратегії уникання, конкуренція, пристосування, компромісу та 

співробітництва – має свої недоліки й переваги та може бути ефективною у 

вирішенні конфлікту лише в певних ситуаціях. Найоптимальнішим варіантом 

вибору стратегії поведінки в конфліктній ситуації є вибір її на основі аналізу 

всіх компонентів конфлікту. 
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