до отримання любові іншої людини і наповнення нею свого «Я»
головною і нав’язливою метою існування (Москаленко В. Д., 2007) .
Таким чином, можна зробити висновок, що співзалежніть –
патологічний стан, що характеризується сильною емоційною,
соціальною, або навіть фізичною залежністю від іншої людини.
Благополучні стосунки між партнерами можливі тільки в тому
випадку, коли ці партнери є зрілими та незалежними людьми.
Співзалежним особистостям важливо визнати власну залежність,
навчитися гармонійно вибудувати відносини із собою, розуміти власні
емоції, переживання, усвідомлювати та висловлювати свої потреби і
бажання, відчувати комфортну дистанцію з іншими та вміти
відстоювати свої границі.

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ
КОНФЛІКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Б. О. Бортун,
аспірант кафедри психології і педагогіки,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Науковий керівник: Н. Ю. Волянюк, д. психол. н., професор
У зв’язку із складністю феномена конструктивної конфліктності
важливу роль в її вивченні відіграють моделі, що особливим чином
структурують досліджувані явища. При обґрунтуванні теоретичної
моделі дослідження конструктивної конфліктності ми спиралися на
ідеї В.П. Кузьміна. Відповідно до його вчення основні етапи руху
пізнання полягають у виявленні сутності явища, було проаналізовано
само собою, потім – у виявленні сутності як частини, елемента даної
системи, і нарешті, в аналізі його сутності як сукупності всіх дійсних
відносин. Інакше кажучи, на першій сходинці пізнання об’єкт
виступає перед суб’єктом як простий емпіричний факт, на другій
сходинці якості окремого об’єкту зазнають розкриття через сутність і
закон певної системи, до якої він належить, на третій сходинці – як
системне утворення з врахуванням сукупності дієвих умов
(Кузьмін В. П., 1996).
Отже, основні етапи системного аналізу конструктивної
конфліктності можна формально описати наступним чином. Він
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розпочався із встановлення того, що взяте за ціле. Спираючись на
концепцію істинної діалектики життя, за ціле ми обираємо конфлікт.
Наступним кроком є виокремлення необхідної та достатньої
кількості компонентів, що зі свого боку, зумовлено врахуванням
сукупності критеріїв. Саме тому, вибір критеріїв є найважливішим
етапом процесу розробки теоретичної моделі дослідження
конструктивної конфліктності особистості. Від його успішності в
істотній мірі залежать процес і результат вирішення проблеми в
цілому.
Визначення критеріїв конструктивної конфліктності було
здійснено на підставі системного розгляду цього феномену.
Аналіз наукових доробок, в яких акумульовано результати
дослідження конструктивної конфліктності особистості, дозволив
встановити, що в якості її критеріїв виокремлюють такі:
надситуативне
професійне
мислення,
гнучкість,
рефлексія,
прогнозування, активність (Кашапов М. М., 2013); культура ціннісносмислової сфери, культура мислення, культура емоційно-чуттєвої
сфери, комунікативно-поведінкова культура (Щербакова О. І., 2003);
креативність, рефлексивність, гнучкість, високий рівень розвитку
вербального та невербального інтелекту (Серафимович І. В., 2005);
достатній рівень управління власною психікою, цілісність і
конструктивність внутрішнього світу, аналітичні здібності, високий
рівень загальної культури (Козлов А. С., 1999).
Проте, більшість із перерахованих критеріїв мають складний та
не завжди операціоналізований характер, що загалом ускладнює
можливість їхнього експериментального вивчення. На основі
методологічних принципів та концептуальних робіт, які було
зазначено на початку, було розроблено теоретичну модель
дослідження конструктивної конфліктності особистості.
До найбільш важливих критеріїв конструктивної конфліктності
особистості зараховуємо такі: ціннісне ставлення до предмету
конфлікту та значущість збереження відносин з партнером;
обізнаність щодо можливих протиріч та наслідків конфлікту;
особливості усвідомлення й самооцінки власних індивідуальнопсихологічних властивостей; здатність розв’язувати конфлікті
ситуації у конструктивній формі.
Орієнтація на системний підхід під час вибору показників
конструктивної конфліктності особистості дозволяє вважати
найважливішими такі: прагнення до гідної реалізації себе світові з
урахуванням цілей, інтересів і потреб інших суб’єктів; мотивація
щодо засвоєння нових способів реагування та позитивна установка на
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успішне вирішення конфлікту; толерантність до невизначеності;
надситуативне мислення; гнучкість мислення; антиципація; рефлексія;
емоційна стійкість; надситуативна активність та самоконтроль.
Розглянемо їх докладніше. Орієнтація на гідну реалізацію себе
світові з урахуванням цілей і потреб інших суб’єктів дозволяє
захищати власні інтереси, формулювати та захищати власну думку,
вільно висловлювати почуття та емоції, досягати поставленої мети, не
порушуючи права інших людей, брати на себе відповідальність за
власну поведінку (Балл Г. О., 2010).
Мотивація щодо засвоєння нових способів реагування та
позитивна установка на успішне вирішення конфлікту дозволяють не
лише максимально врахувати інтереси всіх сторін у конфлікті, але й
оволодіти знаннями і навичками для його конструктивного
вирішення. Змінюючи мотивацію, можна збільшити, або зменшити
кількість засвоєних способів реагування в конфліктній ситуації
(Ільїн Є. П., 2001).
Толерантність
до
невизначеності
позначає
ставлення
особистості до нових, складних, зокрема конфліктних ситуацій.
Більшість ситуацій у сфері морального вибору одночасно є
ситуаціями невизначеності, коли особистість перебуває в ситуації
обмежених (або) надлишкових умов, коли передбачити всі наслідки
доволі складно. Неспроможність ефективно діяти в ситуації високої
ентропії були впроваджені зростанням усвідомлення особистісної
відповідальності за наслідки своїх дій, а також готовності поставити
собі за провину свої невдачі та хиби (Лушин П. В., 2019).
Рефлексія як унікальна властивість особистості, основне
призначення якої виокремлення, аналіз, оцінка та усвідомлення
власних можливостей, індивідуально-психологічних властивостей,
різних аспектів своєї діяльності та розвитку забезпечує багаторівневий
зворотній зв’язок, що в свою чергу, уможливлює прояв
конструктивної конфліктності (Волянюк Н. Ю., 2018).
Висока чутливість до сприйняття конфліктної ситуації,
своєчасне визначення в ній протиріч, пояснення незрозумілого
зрозумілим – це все різноманітні характеристики надситуативного
мислення. Розуміючи сутність проблеми, особистість вбачає її
діалектику, а отже здатна своєчасно виявити протиріччя (ядро
проблеми) на ранніх стадіях її виникнення, себто проявити
конструктивну конфліктність. Результатом постановки проблеми і
способом розумового пошуку її вирішення виступає гіпотеза у вигляді
системи проблематичних суджень, понять та умовиводів. Правильно
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сформульована гіпотеза забезпечує оптимальне рішення проблеми
(Кашапов М. М., 2013).
Гнучкість мислення – вміння побачити конфліктну ситуацію під
різними кутами зору, вільно інтерпретувати досвід і знання в нові
ситуації. Гнучкість мислення визначає зміни в стратегії поведінки у
зв’язку із встановленими змінами в конфліктній ситуації. Ця якість
дозволяє віднайти одразу чимало варіантів рішення за рахунок
комбінування окремих елементів конфліктної ситуації. Як здатність
комбінувати і утворювати аналогії, гнучкість мислення формується
лише у тих осіб, які володіють великим обсягом спеціальних знань
(Ложкін Г. В., 2019).
Антиципація як здатність (у найширшому розумінні) діяти і
приймати ті або інші рішення з конкретними часово-просторовими
випередженнями відносно очікуваних майбутніх подій відіграє
важливу роль у прояві конструктивної конфліктності особистості.
Поняття «антиципація» передбачає три важливі для психологічного
аналізу моменти. По-перше, мається на увазі очікування,
передбачення, ймовірність тих чи інших подій і ситуацій, тобто прояв
когнітивної функції психіки. По-друге, готовність до зустрічі з цими
подіями й випередження їх у діяльності, тобто вияв регулятивної
функції психіки. По-третє, будь-який акт спілкування людини з
іншими людьми (від самого елементарного до складних форм
організації спільної діяльності) завжди й обов’язково включає
антиципаційні процеси, тобто вияв комунікативної функції психіки
(Ломов Б. Ф., 2006).
Емоційна стійкість як системна якість особистості забезпечує
високу продуктивність діяльності та цілеспрямованість поведінки у
складних напружених умовах є важливим показником прояву
конструктивної конфліктності. Ідеться не тільки про вміння адаптації
до емоціогенних ситуацій, а насамперед, про здатність протистояти
їхньому стресогенному характеру з метою ефективного виконання
поставленого завдання (Бодров В.О., 2010).
Надситуативна активність розкриває спосіб здійснення
діяльності, спілкування, пізнання. Завдяки надситуативній активності
особистість спочатку ідеально, теоретично, а потім практично
організує свою взаємодію зі світом. Надситуативна активність
дозволяє особистості вирішувати різноманітні протиріччя, які
виникають в процесі міжособистісної взаємодії. Щодо внутрішньої
організації та структури надситуативної активності, то вона уособлює
інтеграл
домагань,
саморегуляції
та
задоволеності
(Петровський В. А.,1996).
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Самоконтроль належить до низки обов’язкових ознак свідомості
й самосвідомості особистості, виступає як умова адекватного
психічного відображення людиною оточуючої її об’єктивної
реальності та свого внутрішнього світу. За своєю суттю самоконтроль
– функція компенсації імовірних помилок, здійснених шляхом
перевірки суб’єктом своїх дій, їхнього дублювання, поглибленої
оцінки очікуваного результату. Особистість може виступати в ролі
об’єкта й суб’єкта самоконтролю, а також у ролі об’єкта контролю зі
сторони оточення. Спрямованість контролю може бути різною: ззовні
та на себе. У першому випадку об’єктом контролю для особистості
виступає поведінка й діяльність інших людей, у другому – свої вчинки
та дії. Саме в останньому випадку, коли людина контролює власну
психічну сферу, ідеться про самоконтроль (Шадріков В. Д., 2018).
Розглянуті критерії та показники конструктивної конфліктності
дійсно відображають об’єктивну реальність і можуть бути
використані в якості наукових та емпіричних маркерів її дослідження.

ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА АГРЕСИВНІСТЬ ПІДЛІТКІВ
К. В. Вакась,
студентка 2 курсу спеціальності «Психологія»,
Донецького національного університету
імені Василя Стуса,
Науковий керівник: К. М. Васюк, к. психол. н., доцент
На сьогоднішній день телебачення широко представлене в
нашому житті. За допомогою саме цього засобу ми дізнаємося
інформацію і використовуємо її в своїх потребах на сьогодення. Але
справді ми там дізнаємося достовірну інформацію і навчаємось
чомусь корисному.
Великий вплив на психічний та моральний розвиток
особистості, особливо особистості підлітка, має телебачення, саме
воно відіграє важливу роль у формуванні агресивної поведінки та
схильності до насильства у стосунках.
Вивчення впливу екранного насильства на підлітків почалося
разом з виникненням кінематографу. Цією проблемою займалися
переважно зарубіжні вчені (Шорт Даніеля Г., Хаузер Волтер, К. Уорд,
Крутшнітт О. Г.).
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