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ОСОблиВОСті КОнФліКту яК СпОСОбу СОціальнОї ВзаємОДії  
у піДлітКОВОму Віці

анотація. У статті вирішено важливу науково-практичну проблему дослідження особливостей конфлік-
тної поведінки у підлітковому віці. Визначено сутність конфлікту як соціально-психологічного феномену, 
розглянуто основні ознаки конфлікту. Обгрунтовано особливості та основні протиріччя підліткового віку, 
які визначають особливості конфліктної поведінки у цьому віці. Розглянуто існуючі підходи до досліджен-
ня конфліктів та запропоновано аналізувати особливості конфліктної поведінки за допомогою авторської 
анкети «Підліток і конфлікт» та психологічних тестів. Було виявлено відмінності в стилях поведінки у 
конфліктній ситуації хлопців та дівчат, їх рівень конфліктності та комунікативної толерантності. Пер-
спективами подальшого дослідження є розробка практичних рекомендацій для розвитку конфліктологіч-
ної компетентності підлітків та підвищення рівня ефективності спілкування.
Ключові слова: конфлікт, конфліктна поведінка, конфліктність, комунікативна толерантність, підліток. 
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cOnflict featureS aS a WaY Of SOcial interactiOn in aDOleScence
Summary. The article is resolved important scientific and practical problem to study the characteristics of con-
flict behavior in adolescence. The essence of the conflict as a socio-psychological phenomenon is determined.  
The main features of the conflict are considered: the presence of contradictions, active confrontation, the specific 
nature of communication and the increased emotionality of the relationship. The peculiarities and main contra-
dictions of adolescence, which determine the peculiarities of conflict behavior at this age, are substantiated. The 
existing approaches to the study of conflict behavior are considered and the methodology of own research is sub-
stantiated. The paper identifies the stages of research of conflict behavior, namely: analysis of scientific literature 
on the chosen topic, formulation and justification of the problem, setting goals and objectives of the study, forming 
a hypothesis, the choice of methods for research; application of methods, calculation of primary results; generali-
zation of the obtained data and analysis of the results, their interpretation, confirmation or refutation of research 
hypotheses. The paper proposes to analyze the features of conflict behavior using the following methods: author's 
questionnaire "Adolescent and conflict", methods "Behavioral styles in conflict situations", "Personal aggression 
and conflict", "Types of aggression", "Diagnosis of the type of communicative attitude", "Diagnosis communicative 
tolerance ". As a result of processing the questionnaires and test results, it was found that most adolescents are 
conflicted individuals. The assumption of differences in behavioral styles in conflict situations between adolescent 
boys and adolescent girls was confirmed. Adolescents have an average level of conflict, they show a high level of 
uncompromisingness, almost a third suffer from inflammation and suspicion. They also show an average level of 
communicative tolerance. The hypothesis of the connection between conflict and aggression has been confirmed, 
especially with regard to such components of aggression as irritability, aggression and self-aggression. The hy-
pothesis of the connection of conflict with the general level of negative communicative attitudes has not been 
confirmed. Prospects for further research are the development of practical recommendations for the development 
of conflict competence of adolescents and increase the level of communication.
Keywords: conflict, conflict behavior, communicative tolerance, adolescent.

Постановка проблеми. Конфлікти віді-
грають суттєву роль у суспільному житті. 

Вони є важливим джерелом розвитку як окре-
мої особистості, посідаючи одне з визначальних 
місць серед типів міжособистісної взаємодії, так 
і соціальної системи в цілому. Особливо актуаль-
ною дана проблема є у підлітковому віці, який 
є складним етапом переходу від дитинства до 
дорослості, що супроводжується наростанням 
внутрішніх суперечностей розвитку та напру-
женості міжособистісної взаємодії з однолітка-
ми, дорослими та батьками. Практика показує, 
що підліткам складно вирішувати конфлікти, 
і у їх конфліктах переважають деструктивні 
тенденції. Для знижки гостроти подібних явищ 

та більш продуктивного вирішення міжособис-
тісних конфліктів, необхідне розуміння сутності, 
змісту конфліктів, їх структури, чинників, що їх 
викликають, а також знання вікової специфіки 
конфліктності, що дозволить здійснювати вибір 
адекватних способів та засобів роботи з ними. Це 
свідчить про актуальність обраної теми дослід-
ження та необхідність наукового пошуку у цьому 
напрямі.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Аналіз наукових робіт, у яких досліджують-
ся кофлікти та конфліктна поведінка, показав, 
що дослідників цікавлять різні аспекти цієї проб-
леми. Узагальненням та систематизацією науко-
вих знань про конфлікти займалися А. Берлач, 
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В. Кондрюкова [5], А. Гірник, А. Бобро [8], В. До-
линська, Л. Матяш-Заяц [9] та ін. Не оминають 
своєю увагою проблему конфліктів та управлін-
ня ними і зарубіжні вчені, серед яких А. Анцу-
пов та А. Шипілов [2], Е. Де Боно [17], В. Шейнов 
[15], Д. Шапіро [18].

Велику кількість робіт присвячено безпосе-
редньо конфліктам у підлітковому середовищі. 
Окремі автори значну увагу приділяли пошуку 
взаємозв’язку особистісних особливостей та кон-
фліктної поведінки підлітків. Серед них А. Ганє-
єва та А. Гайнулліна, які присвятили свою роботу 
дослідженню впливу особистісних особливостей 
на конфліктну поведінку [7]; Т. Яновська, яка до-
сліджувала взаємоз’вязок прояву психологічного 
конфлікту з емоційною сферою підлітків [16]. 

Ряд робіт присвячено конфліктам, які вини-
кають під час взаємодії підлітків з ровесниками, 
батьками та іншими дорослими. Так А. Апішева 
проаналізувала психологічні проблеми, що ви-
никають в процесі взаємодії сучасних підлітків 
та юнаків з батьками в процесі їхнього самоствер-
дження [3]; А. Ніколаєва, С. Субботіна присвя-
тили своє дослідження профілактиці конфліктів 
підлітків в освітньому середовищі [11]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми.  Незважаючи на наяв-
ність значної кількості робіт за означеною те-
матикою,  проблема виявлення особливостей 
конфліктної поведінки підлітків не знайшла 
остаточного вирішення та потребує подальших 
досліджень.

мета дослідження – розглянути існуючі 
підходи до розуміння конфлікту як соціально-
психологічного явища та спосібу соціальної вза-
ємодії та дослідити особливості конфліктної по-
ведінки у підлітковому віці.

Виклад основного матеріалу. У науковій 
літературі існує значна кількість підходів до ро-
зуміння поняття «конфлікт».  Окремі автори ро-
зуміють конфлікт як зіткнення, протиборство сто-
рін. Такої точки зору дотримується  В. Шейнов, 
який наголошує, що конфлікт – це зіткнення, 
протиборство сторін, при якому хоча б одна сто-

рона сприймає дії іншої як загрозу її інтересам 
[15]. А. Берлач, В. Кондрюкова також зазнача-
ють, що конфлікт – це процес різкого зіткнення, 
загострення протилежно спрямованих цілей, ін-
тересів, поглядів, позицій суб’єктів взаємодії (або 
елементів внутрішньої структури особистості) [5]. 

Інший підхід полягає у визначенні конфлік-
ту через протиріччя. А. Анцупов і А. Шипілов 
запропонували наступне визначення: «Під кон-
фліктом розуміється найбільш гострий спосіб 
усунення протиріч, що виникають в процесі вза-
ємодії, що полягає в протидії суб'єктів конфлікту 
і звичайно супроводжується негативними емоці-
ями» [2]. Б. Хасан визначає конфлікт як актуалі-
зоване протиріччя, тобто втілені у взаємодії про-
тилежні цінності, установки, мотиви [14].

Ще одна точка зору полягає у розуміння 
конфлікту як певного виду соціальної взаємо-
дії.  Саме так тлумачить конфлікт М. Зєлєнков: 
«Конфлікт – це якість взаємодії між людьми (або 
елементами внутрішньої структури особистості), 
що виражається в протиборстві сторін заради до-
сягнення своїх інтересів і цілей» [10].

У звязку зі складністю формулювання понят-
тя «конфлікт» науковці визначають його основні 
властивості (рис. 1).

Найбільш яскраво особливості конфлік-
ту проявляються саме у підлітковому періоді. 
Особливості цього періоду людського розвитку 
грунтовно розкриті у працях В. Слободчикова 
та Є. Ісаєва [13]. Вони зазначають, що підліт-
ковий вік характеризується бурхливими зміна-
ми в зовнішньому вигляді і в фізіології дитини. 
Зміни в анатомії і фізіології підлітка настільки 
значні, що для опису їх вчені вважають за краще 
використовувати такі вирази, як «гормональна 
буря», «ендокринний шторм», «стрибок зростан-
ня» тощо. В ході перебудови організму підлітка 
може виникнути відчуття тривоги, підвищена 
збудливість, депресія [13]. Це складний пере-
хідний період зі світу дитинства у світ дорослих 
при якому усі сфери життєдіяльності підлітка 
зазнають змін: змінюється і розвивається особис-
тість дитини, ієрархія її цінностей, мотивів, змі-

Основні ознаки конфлікту

Наявність суперечностей
між інтересами, цінностями, цілями, 
мотивами сторін як основа конфлікту,
реальних або уявних, наявних чи 
прихованих, усвідомлених чи 
неусвідомлених

Активне протиборство –
орієтація на перевагу, психологічний 
і фізичний утиск, вишукування 
засобів заподіяння максимальної 
шкоди протидійній стороні

Специфічний характер спілкування –
конфронтація позицій, неприйняття 
оцінок і поглядів сторін, гіпертрофія 
негативних рис і поведінки 
учасників

Підвищена емоційність стосунків –
панування негативних емоцій і 
почуттів, послаблення 
самоконтролю і регуляції взаємин, 
пригнічення функції рацінальності й 
адекватності в сприйманні та 
реагуванні

Рис. 1. Основні ознаки конфлікту
Джерело: узагальнено за [2; 5]
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нюється самоусвідомлення себе і ставлення до 
себе, змінюється провідна діяльність, соціальна 
ситуація розвитку тощо. Часто підлітковий пері-
од проявляється у критичних формах, адже під-
літки, намагаючись проявляти риси притаман-
ні дорослим, часто непослідовні в своїх вимогах 
і поведінці. 

Межі підліткового періоду розвитку дещо роз-
миті. Проблема періодизації підліткового віку 
пов’язана з розмиванням вікових рамок підліт-
кових періодів і значним подовження усієї під-
літкової епохи [4]. Більшість авторів викорис-
товують таку періодизацію: молодший підліток 
10-11 – 12-13 років, другий підлітковий пере-
хідний період 12–13 років, старший підліток  
12-13 – 15-16 [4; 6]. 

Спираючись на роботи сучасних фахівців 
в області психології підлітка [1] можна виділити 
наступні основні протиріччя підліткового віку: 
перехідний характер між дитинством і доросліс-
тю; протиріччя, що виникають між гетерохронно 
розвиваються психічними процесами і лініями 
дорослішання (соціальним, інтелектуальним, 
особистісним, емоційним, фізіологічним); проти-
річчя між нормативністю і активністю; одночас-
ність процесів соціалізації та індивідуалізації; 
протиріччя між статевим дозріванням і соціаль-
ним забороною на сексуальні контакти.

Б. Волков [6] зазначає, що особливості підліт-
кового віку визначаються його взаємодією з со-
ціальним середовищем, яка визначає спрямова-
ність психічного розвитку підлітка (рис. 2).

І, нарешті, найважливішим утворенням під-
літкового віку, завершальному його, стає, на 
думку А. Ганєєвої та А. Гайнулліної, самосвідо-
мість. Самосвідомість – складна психологічна 
структура, що включає в себе, по-перше, усві-
домлення своєї тотожності, по-друге, свідомість 

власного «Я» як активного, діяльного початку, 
по-третє, усвідомлення своїх психічних власти-
востей і якостей і, по-четверте, певну систему со-
ціально-моральних самооцінок [7].

Інтенсивний розвиток самосвідомості і само-
критичності призводить до того, що підліток ви-
являє суперечності не тільки в навколишньому 
світі, але й у власних уявленнях про себе. 

Зазначені особливості розвитку особистості 
в підлітковому віці визначають суперечливість 
позиції підлітка, що обумовлює їх високий рівень 
конфліктності. Ця конфліктність може грунтува-
тися на тому, що сучасний підліток живе в світі, 
складному за своїм змістом і тенденціям соціалі-
зації.

Істотну роль у формуванні конфліктної пове-
дінки грають особистісні особливості підлітків. 
Стан внутрішнього конфлікту нерідко підтри-
мується соціальними і організаційними факто-
рами. У більшості випадків підлітки не можуть 
впливати на ці фактори, що призводить до кон-
фліктів з оточуючими, які можуть порушувати 
процес спілкування [7].

Таким чином, в психологічних  дослідженнях, 
присвячених проблемам підлітків, відзначається 
перехідний, кризовий характер даного етапу роз-
витку особистості. Суперечливість позиції підліт-
ка призводить до загострення його конфліктів 
з оточуючими. Провідними для даного віку є три 
чинники формування конфліктної поведінки. До 
них відносяться стиль сімейного виховання, ста-
новище в групі однолітків і особистісні особли-
вості підлітка.

Досліджуючи конфліктну поведінку, як 
і будь-яке інше явище, слід дотримуватися пев-
ної послідовності (рис. 3).

Дослідження особливостей конфліктної по-
ведінки підлітків проводилося протягом жов-

Спрямований на придбання

Прояви підліткового віку

Негативні  
Дисгармонійність особистості
Зміна інтересів дитини
Суперечливий характер поведінки з 
дорослими
загострення конфліктів з 
оточуючими

Позитивні 
Зростає самостійність
Підвищується змістовність 
відносин з однолітками і 
дорослими
Розширюється сфера діяльності
Розвивається відповідальне 
ставлення до себе й інших

Підліток виходить на якісно нову соціальну позицію, в якій формується 
його свідоме ставлення до себе як члена соціальної спільності

Самостійності, соціальної зрілості,
знаходження свого місця у житті

Рис. 2. Особливості підліткового віку
Джерело: наведено за [6]
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тня-листопада 2019 року. Опитуванням було 
охоплено 30 учнів восьмих класів Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 57 віком  
13-14 років, серед них 11 хлопців та 19 дівчат. 

Гіпотези дослідження:
для підлітків характерний високий рівень 

конфліктності;
існують відмінності в стилях поведінки у кон-

фліктній ситуації, а також особливостях особис-
тості, які провокують конфлікт у хлопців-підліт-
ків та дівчат-підлітків. 

з конфліктністю повязані такі психологічні 
параметри як агресивність та загальний рівень 
негативних комунікативних установок.

Для налаштування підлітків на плідну 
співпрацю та виявлення певних тенденцій спо-
чатку було проведено анкетування із застосу-

ванням розробленої автором анкети «Під-
літок і конфлікт», яка дозволила виявити 
думки підлітків стосовно ролі конфліктів 
у їхньому житті та власної конфліктної 
поведінки.

Для діагностики різних аспектів 
конфліктної поведінки та її чинників 
у психології розроблено значну кількість 
методик. Однією із найбільш відомих 
є  розроблена К. Томасом і Р. Кілменом 
двомірна модель стратегій поведінки осо-
бистості в конфліктній взаємодії згідно 
з якою існують п'ять способів регулюван-
ня конфліктів: змагання (конкуренція); 
пристосування; компроміс; уникнення; 
співпраця [12]. 

Важливим аспектом вивчення кон-
фліктної поведінки є також досліджен-
ня схильності суб’єкта до конфліктності 
і агресивності як особистісних характе-
ристик. З цією метою було використа-
но методики «Особистісна агресивність 
і конфліктність», авторами якої є Є. Ільїн 
та П. Ковальов [12] та «Види агресивнос-
ті» розроблена Л. Почебут на основі опи-
тувальника Басса-Дарки [12]. Також було 
визначено загальний рівень негативних 

комунікативних установок підлітків за допомо-
гою методики діагностики типу комунікативної 
установки. Вона дозволяє визначити наявність 
і ступінь вираженості негативних комунікатив-
них установок, що відбивають готовність недо-
брозичливо ставитися до більшості оточуючих. 
Такі установки формуються під впливом неспри-
ятливого досвіду людської взаємодії, а також 
внаслідок яскраво виражених емоцій негативно-
го спектра. Крім цього, була використана мето-
дика діагностики комунікативної толерантності, 
покликана визначити, якою мірою особистість 
здатна виявляти терпимість до інших людей 
в міжособистісному спілкуванні [12]. 

У результаті обробки анкет було виявлено, що 
більшість підлітків вважають себе конфліктними 
особистостями, серед них 54,5 % хлопців та 36,8 % 

аналіз наукової літератури з обраної теми, постановка мети і 
завдання дослідження, формування гіпотези, вибір методик 
дослідження

Підготовчий етап

Визначення особливостей конфліктної поведінки у 
підлітковому віці, шляхом застосування обраних методик, 
підрахунок первинних результатів 

узагальнення отриманих даних і аналіз результатів, їх 
інтерпретація. Підтвердження або спростування гіпотези даного 
дослідження

Основний етап

Заключний етап

Рис. 3. етапи дослідження особливостей  
конфліктної поведінки у підлітковому віці

Джерело: розроблено авторами

 
Рис. 4. Відповіді на запитання «як часто ти конфліктуєш з оточуючими?»

Джерело: розроблено авторами



«Young Scientist» • № 5 (81) • May, 2020

С
О
Ц
ІА
Л
ьН

І 
К
О
М
У
Н
ІК
А
Ц
ІЇ

203

дівчат. Не вважають себе такими 27,3 %хлопців 
та 36,8 % дівчат. Інші 18,2 % хлопців та 26,3 % ді-
вчат не визначилися. Підтвердженням високого 
рівня конфліктності підлітків є результати від-
повіді на запитання «Як часто ти конфліктуєш 
з оточуючими?» (рис. 4).

Серед хлопців не знайшлося таких, які б кон-
фліктували менше ніж декілька разів на тиж-
день, 54,5 % опитаних приймають участь у кон-
фліктах щодня, а 36,4 % декілька разів на день. 
Дівчата також багато конфліктують: декілька 
разів на день конфліктують 36,8 % опитаних жі-
ночої статі, щодня – 31,6 %, ще 21,1 % декілька 
разів на тиждень, по 5,3 % дівчат конфліктують 
декілька разів на місяць або рідше.

При цьому опитування показало, що у бага-
тьох випадках підлітки самі провокують конфлік-
ти (рис. 5). Визнали, що полюбляють провокувати 
конфлікти 18,2 % хлопців та 26,3 % дівчат. 

Найчастше підлітки конфліктують з батька-
ми, 63,6 % хлопців та 78,9 % дівчат обрали да-
ний варіант відповіді. Також часто конфлікти 
відбуваються з однолітками у 63,4 % хлопців 
та 57,9 % дівчат. Конфліктують підлітки і з учи-
телями: 45,5 % хлопців та 47,4 % дівчат визнали 
це. Занепокоєння викликає те, що значна кіль-
кість підлітків, а саме 45,5 % опитаних хлопців 
та 26,3 % дівчат, готові конфліктувати з будь-
якою людиною, якщо вона потрапить «під гарячу 
руку» (рис. 6). Це свідчить про надмірну агресив-
ність підлітків.

Стосовно відповіді на запитання «Чи намага-
єшся ти першим вирішити конфлікт, домовити-
ся?» 27,3 % хлопців та 36,8 % дівчат дали відпо-
відь «ні». 27,3 % хлопців та 26,3 % дівчат готові 
домовлятися, а інші спочатку оцінюють ситуа-
цію, а потім приймають рішення щодо необхід-
ності робити перші  кроки.

 
Рис. 5. Відповіді на запитання «чи любиш ти провокувати конфлікти?»

Джерело: розроблено авторами

Рис. 6. Відповіді на запитання «з ким ти найчастіше конфліктуєш?»
Джерело: розроблено авторами
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Причиною, яка може підштовхнути всіх під-
літків до конфлікту є поганий настрій, крім цього 
100 % опитаних хлопців за допомогою конфлікту 
бажають відстояти свою самостійність, 81,8 % – 
відновити справедливість (рис. 7). 

Більшість хлопців використовують конфлікт 
як засіб зняття напруги (81,8 %). Спровокувати 
81,8 % хлопців на конфлікт може і випадковий 
збіг обставин, наприклад, випадкове зіткнення 
на перерві, тіснява у громадському транспорті 
тощо. Дівчата найбільш важливими приводами 
для конфлікту вважають бажання відстояти спра-
ведливість (89,5 %) та прагнення зберегти поря-
док (78,9 %). Слід зазначити, що хлопці взагалі 
демонструють підвищену конфліктність. Серед 
дівчат значно менеше тих, хто готовий конфлік-

тувати задля демонстрації своєї переваги над ін-
шими (36,8 %), бажання зняти напругу (47,4 %) 
та відстоювання власних інтересів (47,4 %).

Підлітки визнають, що мають проблеми 
у сфері міжособистісної взаємодії та бажають на-
вчитися вирішувати конфліктні ситуації більш 
ефективно. Більшість готові відвідувати для цьо-
го тренінги чи факультативи, а ще краще мати 
урок конфліктології у школі.

Наступним кроком дослідження є застосу-
вання психологічних тестів. У результаті засто-
сування тесту Томаса-Кілмана [9] на стилі по-
водження у конфліктній ситуації було отримано 
такі результати (рис. 8).

Як показав аналіз хлопці та дівчата відда-
ють перевагу  різним стилям поведінки у кон-

 
Рис. 7. Відповіді на запитання «що найчастіше є приводом для конфлікту?»

Джерело: розроблено авторами

Рис. 8. Використання підлітками стратегій поводження у конфліктній ситуації
Джерело: розроблено авторами
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фліктній ситуації. Більшість опитаних хлопців  
(63, 6 %) використовують суперництво, тобто від-
криту боротьбу за свої інтереси, жорстке відстою-
вання своїх позицій. Серед дівчат такого явного 
переважання використання однієї стратегії не 
спостерігається: 36,8 % опитаних дівчат викорис-
товують стратегію співробітництва, 31,6 % – стра-
тегію суперництва, 26,3 % – стратегію пристосу-
вання. На компроміс готові йти 18,2 % хлопців 
та 15,8 % дівчат. Намагається стояти в стороні 
від конфлікту, уникнути його 9,1 % опитаних 
хлопців та 5,3 % дівчат. Жоден з хлопців не об-
рав стратегію співробітництва.

Результати виявлення схильності підлітків до 
конфліктності і aгpecивності наведенно на рис. 9. 

Більшість підлітків обох статей мають серед-
ній рівень конфліктності, високий рівень кон-
фліктності притаманний 9,1 % хлопців та 10,5 % 
дівчат. Аналізуючи даний показник слід також 
відмітити, що більшість опитаних демонструють 

    а) хлопці                 б) дівчата
Рис. 9. Схильність  підлітків до конфліктності і aгpecивності

Джерело: розроблено авторами

високий рівень безкомпромісності, майже трети-
на страждають від запальності та підозрілості. 
Середній рівень позитивної агресивності мають 
72,2 % опитаних хлопців та 52,6 % дівчат. При 
цьому показник напористості отримав значно 
вищі бали, ніж показник непоступливості як 
у хлопців так і дівчат. Нетерпимість до думки 
інших і мстивість дещо менше властива хлоп-
цям – низький рівень негативної агресивності 
мають 54,5 % підлітків чоловічої статі, а жіно-
чої – 47,4 %. 

Результати дослідження домінуючих видів 
агресивності представлено на рис. 10.

Як показують результати дослідження ді-
вчата більш схильні до застосування вербальної 
агресії – 52,6 % опитаних використовують лайку, 
словесні образи. Серед хлопців таких 45,5 %. 

Майже третина хлопців продемонстрували 
високий рівень фізичної агресії, тобто здатні за-
стосовувати фізичну силу для доказу своєї право-

    а) хлопці                 б) дівчата
Рис. 10. Види агресивності підлітків

Джерело: розроблено авторами 



«Молодий вчений» • № 5 (81) • травень, 2020 р. 206

С
О

Ц
ІА

Л
ЬН

І 
К

О
М

У
Н

ІК
А

Ц
ІЇ

ти. Ще 63,6 % продемонстрували середній рівень 
фізичної агресії. Лише 18,2 % – низький. Окремі 
дівчата також здатні до фізичного насилля, та-
ких 15,8 %. Більшість виявили низький рівень 
фізичної агресії (63,2 %).  

Негативним явищем є те, що значна кількість 
підлітків (36,6 % в цілому) демонструють само-
агресію. Самоагресія свідчить про відсутність 
миру та злагоди з собою; відсутність або ослабле-
ність механізмів психологічного захисту; безза-
хисність в агресивному середовищі. 

Високий рівень предметної агресії у 26,3 % ді-
вчат та 18,2 % хлопців, тобто вони часто зривають 
своє невдоволення на оточуючих предметах. Пе-
реважно емоційну агресію використовують 27,3 % 
підлітків-хлопців та 10,5 % дівчат, тобто при спіл-
куванні з іншими вони демонструють емоційне 
відчуження, яке супроводжується підозрілістю, 
ворожістю, неприязню або недоброзичливістю.

За допомогою методики діагностики типу ко-
мунікативної установки було виявлено такі ре-
зультати. Високий загальний рівень негативних 
комунікативних установок продемонстрували 
18,2 % хлопців та 21,1 % дівчат. Негативні ко-
мунікативні установки відбивають готовність не-
доброзичливо ставитися до більшості оточуючих. 
Їх відсутність чи низька вираженість характерна 
для 9,1 % хлопців та 15,8 % дівчат. На рис. 11 на-
ведено показники негативних комунікативних 
установок підлітків.

Як показав аналіз, підлітки у більшості де-
монструють завуальовану жорстокість. Тобто су-
дження особистості у замаскованій, приглушеній 
або непрямій формі містять недоброзичливість, 
настороженість у відносинах з партнерами, не-
гативні висновки про людей, небажання відгу-
куватися на їхні проблеми. Серед дівчат таких 
52,6 %, серед хлопців дещо менше – 36,4 %. Біль-
ше дівчата демонструють і відкриту жорстокість, 
а саме 42,1 % з них не приховує і не пом'якшує 

свої негативні оцінки і переживання з приводу 
більшості оточуючих. Серед хлопців 27,3 % готові 
до демонстрації відкритої жорстокості. 36,8 % ді-
вчат зазначають, що мали неативний особистий 
досвід спілкування, що накладає відбиток і на 
подальшу взаємодію. 

З метою виявлення наявності статистичної 
залежності між рівнем конфліктності підлітків 
та іншими досліджуваними змінними було за-
стосовано кореляційний аналіз. За допомогою 
коефіцієнту рангової кореляції r-Спірмена було 
виявлено взаємозв’язок агресивності підлітка 
з вибором стратегії суперництва (rs = 0,573, при 
р<0,05) та зворотній зв'язок зі стратегією комп-
ромісу (rs = -0,540, при р<0,05); а також зв'язок 
конфліктності підлітка з особистісними якостями: 
образливістю (rs = 0,756, при р<0,05); запальністю 
(rs = 0,543, при р<0,05); підозрілістю (rs = 0,431, 
при р<0,05); самоагресією (rs = 0,432, при р<0,05).

Висновки і пропозиції. Таким чином, про-
ведене дослідження підтвердило гіпотези до-
слідження. Для підлітків характерний високий 
рівень конфліктності, найчастіше вони конфлік-
тують з ровесниками та батьками, причому часто 
самі і  провокують конфлікти, щоб зірвати на ко-
мусь поганий настрій та зменшити напругу. Під-
твердилося припущення про наявність відміннос-
тей в стилях поведінки у конфліктній ситуації, а 
також особливостях особистості, які провокують 
конфлікт у хлопців-підлітків та дівчат-підлітків. 
Гіпотеза про звязок конфліктності з агресивнію 
підтвердилася, особливо це стосується таких скла-
дових агресивності як запальність, образливість 
та самоагресія. Не підтвердилася гіпотеза про 
зв'язок конфліктності із загальним рівнем нега-
тивних комунікативних установок. 

Перспективами подальшого дослідження 
є розробка практичних рекомендацій для розвит-
ку конфліктологічної компетентності підлітків 
та підвищення рівня ефективності спілкування.

 
Рис. 11. показники негативних комунікативних установок підлітків
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