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Життя без
конфлікту

Правила запобігання конфліктам

не говоріть відразу зі знер-
вованою людиною;

намагайтеся поглянути на
проблему очима опонента, на-
магайтеся «поставити себе на
його місце»;

не приховуйте гарного став-
лення до людей і частіше висло-
влюйте схвалення своїм товари-
шам;

умійте змусити себе мовча-
ти, коли вас зачіпають у дрібній
сварці, будьте вище за дріб’язко-
ві розбирання!



Тест «Оцінка власної поведінки в конфліктній ситуації»

Варіанти відповідей:
1. Погрожую або б’юся.
2. Прагну врахувати точку зору опоне-
нта, приймаю як свою.
3. Шукаю компроміси.
4. Допускаю, що не правий, навіть як-
що не можу повірити в це остаточно.
5. Уникаю супротивника.
6. Бажаю, незважаючи ні на що, досяг-
ти своєї мети.
7. Намагаюся з’ясувати, з чим я згоден,
а з чим – категорично ні.
8. Іду на компроміс.
9. Здаюся.
10. Змінюю тему.
11. Наполегливо повторюю одну дум-
ку, поки не досягну свого.
12. Намагаюся знайти джерело конфлі-
кту, зрозуміти, з чого все почалося.
13. Трішки поступлюся і підштовхну
цим до поступок опонента.
14. Пропоную мир.
15. Намагаюся обернути все на жарт.

Обробка результатів тесту
Тип А – сума балів під номерами 1, 6, 11.
Тип Б – 2 + 7 + 12.
Тип В – 3 + 8 + 13.
Тип Г – 4 + 9 + 14.
Тип Д – 5 + 10 + 15.
«А» – жорсткий тип вирішення конфліктів і

суперечок. Ви до останнього стоїте на своєму,
захищаючи свою позицію. Ви прагнете виграти,
незважаючи ні на що. Це тип людини, яка завжди
має рацію.

«Б» – це демократичний стиль. Ви дотриму-
єтеся думки, що завжди можна домовитися. Під
час суперечки намагаєтеся запропонувати альтер-
нативу, шукаєте рішення, які задовольнили б оби-
два боки.

«В» – компромісний стиль. Із самого почат-
ку ви згодні на компроміс.

«Г» – м’який стиль. Свого опонента ви
«знищуєте» добротою. З готовністю встаєте на
його бік, відмовляючись від своєї точки зору.

«Д» – стиль утечі. Ваше кредо – вчасно піти.
Ви прагнете не загострювати ситуації, не доводи-
ти конфлікт до відкритого зіткнення.
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Необхідно відповісти на пи-
тання «Як ви зазвичай поводитеся в
конфліктній ситуації або суперечці?».
Якщо так само ви поводитеся:

часто — 3 бали;
інколи — 2 бали;
зрідка — 1 бал.

Шляхи вирішення конфлікту

беріть ініціативу у свої руки, це
дасть вам шанс самому визначати так-
тику вирішення конфлікту;

ведіть доброзичливу розмову з
опонентом, умійте вислухати;

пропонуйте ряд розв’язань конф-
лікту, підкреслюйте вашу зацікавле-
ність у рішенні, вигідному обом сто-
ронам;

не висловлюйте негативних ду-
мок на адресу опонента;

будьте спокійні, впевнені в собі.
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