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2.2. Дослiдження соцiального досвiду запобiгання конфлiктiв у середовищi старшокласникiв

 Ошибка! Закладка не определена. 
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ВСТУП 

Актуальнiсть дослiдження.Hа сьогоднiшнiй день нiкому не треба 

доводити, що наукове вивчення конфлiктiв має право на iснування. 

Проблеми виникнення та ефективного розв’язання конфлiктiв, проведення 

переговорiв i пошуку згоди конфлiктуючих сторiн викликає величезне 

зацiкавлення у всiх тих, хто в своїй практичнiй дiяльностi має справу з 

взаємодiєю людей. 

Пiдвищення iнтересу до проблеми конфлiктiв неабиякою мiрою 

пов’язане зi зростанням напруженостi в рiзних сферах соцiальної дiйсностi, з 

гострою потребою практичної допомоги у вирiшеннi конфлiктiв з боку 

рiзних суспiльних структур i фахiвцiв. Hаше суспiльство виявилося 

непiдготовленим до конструктивного розв’язання конфлiктних ситуацiй. 

Орiєнтацiя на «безконфлiктний» розвиток суспiльства призвела до того, що 

проблематика конфлiктiв довгий час була безперспективною для наукових 

дослiджень. Внаслiдок цього конфлiкт фактично був виключеним iз сфери 

наукових iнтересiв, а в суспiльствi не були сформованi механiзми роботи з 

конфлiктами. Спроби копiювання досвiду зарубiжних конфлiктологiв, 

особливо в областi соцiальних i виробничих проблем, якi не розрахованi на 

унiверсальне застосування в будь-яких соцiокультурних умовах, виявляються 

малоуспiшними. 

Серед конфлiктiв важливе мiсце займають конфлiкти старшокласникiв. 

Вони спричиненi, в першу чергу iндивiдуально-вiковими особливостями 

юнацького вiку. Tому знання особливостей конфлiктiв, причин їх 

виникнення, способiв управлiння ними є важливою складовою професiйної 

пiдготовки соцiального педагога ЗHЗ. Особливо важливою для соцiального 

педагога сферою конфлiктологiї є дослiдження в напрямку попередження та 

запобiгання конфлiктiв. 

Дослiдженням даної проблеми займались чимало вiтчизняних 

науковцiв, серед яких I. Звєрєва, I. Кон, С. Котловий, Л. Мiщик, А. Мудрик, 

Р. Овчарова, П. Шептенко та iн.). Проте специфiка соцiально-педагогiчної 

дiяльностi в сферi попередження та запобiгання конфлiктiв старшокласникiв 

залишається малодослiдженою. Саме тому нами визначено тему 

дослiдження: «Методика формування соцiального досвiду запобiгання 

конфлiктiв в учнiв старших класiв». 

Об’єкт дослiдження – соцiальний досвiд безконфлiктної поведiнки. 



Предмет дослiдження – дослiдження методiв формування соцiального 

досвiду запобiгання конфлiктiв серед старшокласникiв. 

Мета дослiдження – на основi теоретичного обґрунтування сутностi та 

причин виникнення конфлiктiв визначити та експериментально перевiрити 

методи формування соцiального досвiду запобiгання конфлiктiв в учнiв 

старших класiв. 

Завдання дослiдження: 

1. Охарактеризувати сутнiсть та особливостi запобiгання конфлiктiв в 

середовищi старшокласникiв. 

2. Дослiдити соцiальний досвiд запобiгання конфлiктiв у середовищi 

старшокласникiв. 

3. Розробити методику соцiально-педагогiчної профiлактики конфлiктiв 

старшокласникiв. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження було використано аналiз науково-теоретичних джерел, 

систематичне спостереження за соцiально-педагогiчною дiяльнiстю, 

анкетування, тестування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки 

отриманих результатiв. 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базiЗHЗ №28 м. Житомира. 

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та систематизовано 

науковi дослiдження сутностi та причин виникнення конфлiктiв в середовищi 

старшокласникiв. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

методику соцiально-педагогiчної профiлактики конфлiктiв старшокласникiв. 

Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 

наукових праць: Запобiгання конфлiктiв у середовищi старшокласникiв як 

соцiально-педагогiчна проблема // Актуальнi проблеми соцiальної сфери: 

[збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – 

Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015.  

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (68 найменувань). Робота викладена на 69 сторiнках 

друкованого тексту та 4 сторiнках додаткiв. 



 

 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

За результатами проведеного дослiдження ми можемо узагальнити 

наступне. 

Соцiальний досвiд як наукова категорiя та соцiальне явище є об’єктом 

дослiдження багатьох наук, серед яких i соцiальна педагогiка. Формування 

соцiального досвiду передбачає формування емоцiйно-цiннiсного, соцiально-

когнiтивного та комунiкативного його компонентiв. Вiдбувається цей процес 

у три етапи: iнтерiоризацiї, iдентифiкацiї та екстерiоризацiї. За такою ж 

схемою формується соцiальний досвiд запобiгання конфлiктiв, зокрема i 

серед старшокласникiв. 

Конфлiкт – це таке вiдношення мiж суб’єктами соцiальної взаємодiї, 

яке характеризується їх протиборством на основi протилежно направлених 

мотивiв або думок. Iснує значна кiлькiсть класифiкацiй конфлiктiв, але 

оскiльки конфлiкт завжди припускає певну кiлькiсть учасникiв, найбiльш 

всеохоплюючою й фундаментальною є класифiкацiя конфлiктiв за кiлькiстю 

конфлiктуючих сторiн (мiжгруповi, особистiсно-груповi та мiжособистiснi). 

Конфлiкти у старшому шкiльному вiцi можна умовно об’єднати у три групи: 

конфлiкт дорослiшання, конфлiкти в школi, конфлiкти у стосунках мiж 

юнаками i батьками. Проте, незалежно вiд типологiї конфлiкту, будь-яка 

конфлiктна дiя може мати чотири основнi результати: повне або часткове 

пiдкорення iншої сторони або учасника конфлiкту, компромiс, переривання 

конфлiктних дiй, iнтеграцiя й вирiшення конфлiкту. Саме тому важливим для 

практичної соцiально-педагогiчної дiяльностi є оволодiння основними 

методами запобiгання конфлiктiв в середовищi старшокласникiв. 

Iснує значна кiлькiсть рiзноманiтних методiв запобiгання конфлiктiв в 

середовищi старшокласникiв. Однак, найбiльш узагальнено методи 

запобiгання конфлiктiв у старшокласникiв подiляють на: 

внутрiшньоособистiснi, структурнi, мiжособистiснi, персональнi методи, 

переговори, методи управлiння поведiнкою особистостi, методи, якi 

передбачають агресивнi дiї  i т.д. 

Вiдповiдно до розробленої програми дослiдження, нами було 

проведено емпiричне дослiдження у два етапи. Hа першому етапi ми 

дослiджували домiнуючий спосiб поведiнки особистостi в конфлiктних 

ситуацiях та порiвнювали домiнуючу стратегiю поведiнки у старшокласникiв 

та класних керiвникiв за допомогою методики К. Tомаса «Стратегiя 



поведiнки в конфлiктних ситуацiях». Hа другому етапi ми дослiджували 

рiвень компетентностi педагогiв у вирiшеннi конфлiктiв старшокласникiв за 

допомогою методики П. Хеппнера «Оцiнка рiвня компетентностi у вирiшеннi 

конфлiктiв». За результатами дослiдження можна прийти до висновкiв, що 

домiнуючими стратегiями конфлiктної поведiнки опитаних старшокласникiв 

є такi стратегiї конфлiктної поведiнки як пристосування та суперництво – по 

26,7% дослiджуваних. Спiвпрацю як стратегiю поведiнки в конфлiктних 

ситуацiях обрали 21,7% опитаних, компромiс обрали вiдповiдно 16,7% 

дослiджуваних пiдлiткiв. Ще для 8,3% респондентiв домiнуючою стратегiєю 

вирiшення конфлiктiв є їх уникнення. Tакож виявлено, що спостерiгається 

певна динамiка у домiнуючих стратегiях учнiв 9, 10 та 11 класiв – в процесi 

навчання у старшiй школi стратегiї конфлiктної поведiнки учнiв дещо 

змiнюються (зменшується кiлькiсть учнiв, якi у конфлiктах надають перевагу 

суперництву; зростає кiлькiсть старшокласникiв для яких домiнуючою 

стратегiєю поведiнки у конфлiктах є спiвпраця, компромiс, пристосування та 

уникнення). Спiвставивши цi результати з домiнуючими стратегiями 

конфлiктної поведiнки класних керiвникiв цих класiв та рiвнем їх 

компетентностi у вирiшеннi конфлiктiв, можна з’ясувати наявнiсть 

залежностi, що фактично пiдтверджує гiпотезу нашого дослiдження. 

Враховуючи результати емпiричного дослiдження та соцiально-

психологiчну природу конфлiкту, ключовою цiллю соцiально-педагогiчної 

профiлактики конфлiктiв старшокласникiв є пiдвищення їх компетентностi у 

сутi конфлiктiв, а найбiльш оптимальною формою реалiзацiї даної методики 

є соцiально-психологiчний тренiнг.   Мета тренiнгового заняття – 

пiдвищення рiвня компетентностi старшокласникiв у розумiннi конфлiктiв, їх 

профiлактицi та ефективному вирiшеннi.  

Проведене дослідження не вичерпує усієї глибини поставленої проблеми. 

Перспективи подальшої науко-дослідної роботи вбачаємо у вивченні 

ефективності розробленого тренінгу. 
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