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 ВСТУП 

Складні соціальні, економічні та політичні перетворення, що 

відбуваються у нашій державі та світі вимагають від людини вміння 

орієнтуватися в часовому просторі власного життя. Життєві ситуації 

особистості стають все більш невизначеними та постійно змінними, в цій 

ситуації на перший план виходить проблематика життя особистості у єдності 

його минулого, теперішнього та майбутнього. Проте питання про те, якою 

саме є роль життєвого досвіду у формуванні людиною перспективи власного 

життя, і якими є механізми впливу досвіду людини на формуванні нею 

узгодженої, позитивної та безконфліктної перспективи власного життя в 

соціумі, ще й досі є актуальним для вітчизняної психології, педагогіки та 

освіти.  

У сучасних  умовах українського суспільства надзвичайно важливим є 

формування в молодого покоління життєвого досвіду безконфліктної 

поведінки. Однак сьогодні серед учнівської молоді досить поширеними є 

тенденції девіантної, конфліктної поведінки. Наслідком цього є недостатня 

сформованість у неї життєвого досвіду безконфліктної поведінки. 

За даними Всеукраїнської громадської організації «Поруч» за останні 

два роки лише менш як третина дітей ніколи не брали участь у шкільних 

конфліктах. Майже 38% учнів зрідка стають учасниками шкільних конфліктів, 

9,2% – часто, 19% – раз, 5% не змогли визначилися. 71% учнів ніколи не 

застосовували фізичне насильство у процесі конфлікту, 11,8% застосовували 

його лише раз, 4,4% – неодноразово, 13% опитаних не могли визначитися.  

Кількість конфліктів серед учнівської молоді зросла із впровадженням 

інклюзивної освіти, адже не тільки діти, але й їх батьки не завжди готові 

сприйняти в одному класі дітей з особливими потребами. А їх кількість з року 

в рік зростає. За даними Міністерства освіти і науки України, якщо в 2015 році 

їх налічувалося всього 1,5 тисячі, то в 2020 році вже 5 тисяч. 

Згідно з новим звітом ЮНІСЕФ, кількість дітей із особливими освітніми 

потребами у світі оцінюється майже в 240 мільйонів осіб і майже 40% з них 
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сприймалися іншими дітьми в школі неадекватно, вороже і зазнавали образ, а 

то й фізичної наруги. Тобто учні із особливими освітніми потребами досить 

часто перебувають у несприятливому освітньому середовищі, з ними 

конфліктують однокласники та вчителі. 

Вивченню життєвого досвіду свої праці присвятили такі філософи: 

Ф. Аквінський, Н. Бердяєв, А. Богданов, Ф. Брентано, Х. Вольф, І. Гербарт, 

В. Дільтей, М. Каган, Г. Леувалев, Р. Панікар, Г. Ріккерт тощо. 

Психологічні характеристики досвіду розглядали Б. Ананьєв, 

Л. Анциферова, К. Платонов, С. Рубінштейн, Н. Чепелєва та ін.  

У дослідженнях та теоретичних працях вітчизняних і зарубіжних 

учених розглядаються різновиди досвіду; складові досвіду у людей з різними 

соціальними умовами існування; формування досвіду у певному віці; вплив 

досвіду на особистість та її життєвий шлях (О. Киричук, В. Роменець, 

В. Шатенко, Т. Кириленко, Т. Титаренко, О. Лактіонов, Н. Цапкін та інші). 

Питанням формування життєвого або соціального досвіду 

підростаючого покоління приділяли особливу увагу психологи І. Бех, Е. 

Весна, Т. Габайгадай, педагоги Т. Алєксєєнко, Н. Голованова, Є. Дмитрієва, 

В. Краєвський, О. Куренкова, І. Лернер, І. Осадчий, С. Поляков, О. Попова, 

Л. Рогозіна, Л. Савінова, Ш. Хайрулін, Г. Чернишова, Н. Щуркова та ін.  

Однак відзначимо недостатнє теоретичне та практичне вивчення  

проблеми формування життєвого досвіду безконфліктної поведінки в учнів 

підліткового віку в інклюзивному освітньому середовищі. 

Таким чином, соціальна і педагогічна значущість проблеми, її 

недостатня розробленість зумовили вибір теми кваліфікаційної роботи: 

«Формування у підлітків життєвого досвіду безконфліктної поведінки в 

інклюзивному освітньому середовищі» 

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні шляхів 

удосконалення процесу формування в підлітків життєвого досвіду 

безконфліктної поведінки в інклюзивному освітньому середовищі. 

Обрана мета зумовила такі завдання дослідження: 
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1. З’ясувати сутність ключових понять дослідження. 

2. Розкрити психолого-педагогічні особливості учнів підліткового 

віку. 

3. Схарактеризувати рівні сформованості у підлітків життєвого 

досвіду безконфліктної поведінки. 

4. Обґрунтувати шляхи удосконалення процесу формування в 

підлітків життєвого досвіду безконфліктної поведінки в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Об’єкт дослідження – процес формування життєвого досвіду 

безконфліктної поведінки у підлітків. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення процесу формування в 

підлітків життєвого досвіду безконфліктної поведінки в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Для вирішення поставлених завдань використовувався комплекс 

методів дослідження: теоретичні: аналіз філософської, педагогічної, 

психологічної, соціологічної літератури з проблеми дослідження; синтез, 

порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних та 

емпіричних даних для розкриття сутності ключових понять дослідження; 

емпіричні: цілеспрямоване спостереження, анкетування, інтерв’ювання, 

бесіда, тестування з метою встановлення стану сформованості життєвого 

досвіду безконфліктної поведінки у підлітків; констатувальний та 

формувальний етапи експериментальної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася у закладі загальної середньої освіти м. Житомира: №33. У 

дослідженні брали участь підлітки обох статей у віці від 11 до 15 років, а також 

класні керівники.  

Апробація результатів. Основні теоретичні та практичні положення 

кваліфікаційної роботи доповідалися та отримали схвалення на V 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання 
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дитини з особливими освітніми потребами» (м. Вінниця, 17-18 листопада 2021 

року). 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (86), 4 таблиць, 

1 діаграми та додатків. Робота викладена на 126 сторінках друкованого тексту, 

з яких основного тексту 91 сторінка. 
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ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми та результатів експериментальної роботи зроблено такі висновки: 

1. Вивчення та аналіз психолого-педагогічної теорії та освітньої 

практики дає підстави стверджувати, що проблема конфлікту та його 

руйнуючих впливів є однією з актуальних у сучасній соціально-економічній 

ситуації. Проблема взаємин людей у конфліктних ситуаціях, відкрите 

зіткнення позицій, принципові зміни діяльності й настановлень особистості – 

всі ці та інші психолого-педагогічні складові конфлікту вже досить довгий час 

привертають увагу дослідників та хвилюють педагогічних працівників. 

У результаті узагальнення психолого-педагогічної літератури конфлікт 

трактується як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій,  

оцінок, принципів, думок, характерів, еталонів поведінки окремої особи в 

міжособистісних відносинах у групі, що пов’язане з гострими негативними 

емоційними переживаннями, а конфліктна форма поведінки – це зовнішньо 

виражений і викликаний потребами особистості мотивований процес, який 

знаходить своє виявлення у здійсненні вчинків, що порушують соціально-

нормативний порядок і не сприяють нормальному функціонуванню та  

розвитку соціуму.  

Життєвий досвід безконфліктної поведінки трактується нами як певний 

тип соціальної поведінки особистості, який відображає сукупність її знань 

щодо принципів, норм і правил поводження в мікросоціумі, умінь 

доброзичливого, толерантного спілкування і взаємодії, навичок культури 

взаємин і вирішення конфліктів та проявляється у здійсненні вчинків, які не 

порушують соціально-нормативний порядок і сприяють нормальному 

функціонуванню та розвитку соціуму. 

2.  Встановлено, що для підлітків показовими є негативні прояви, 

дисгармонійність, згортання і зміна дитячих інтересів, які склалися на 

попередньому етапі розвитку, протестний характер поведінки стосовно 
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дорослих. З другого боку, підлітковий вік відрізняється й численними 

позитивними факторами – зростає самостійність, багатоманітнішими і 

змістовнішими, але не завжди конструктивними стають відносини з 

однолітками і дорослими, значно розширюється та істотно змінюється 

діяльність, розвивається відповідальне ставлення до себе та інших людей. 

Головним у підлітковому віці є вихід дитини на якісно нову соціальну 

позицію, в якій реально формується її свідоме ставлення до себе як до члена 

суспільства. Усвідомлення себе особистістю формується в підлітка 

насамперед у процесі спілкування з однолітками.  

Доведено, що об’єктивною основою міжособистісних конфліктів в 

підлітковому віці є суперечності процесу соціалізації, які пов’язані як з 

психологічними особливостями даного віку, так із специфікою 

життєдіяльності особистості школяра. Міжособистісні конфлікти в цей період 

мають специфічні особливості: своєрідність змісту конфліктів 

характеризується найчастіше відсутністю предмету, під яким розуміється 

загальний зміст активності конфліктуючих сторін; розбіжності і зіткнення 

можуть бути пов’язані з порушенням міжособистісних стосунків. 

Виокремлено наступні види міжособистісних конфліктів в учнів підліткового 

віку: конфлікт думок; конфлікт інтересів; конфлікт цінностей; конфлікт 

зовнішньої поведінки. 

Отже, підлітковий вік у плані формування життєвого досвіду 

позначений суперечностями, основні з яких полягають у тому, що, з одного 

боку, діти відкриті для спілкування та відносин із соціумом, прагнуть 

одержати з нього різноманітну інформацію для вибудови свого внутрішнього 

світу та здійснення поведінкових актів, а з іншого, – налаштованість на рольові 

експериментування, які доволі часто є неадекватними існуючим реаліям, 

значно утруднюють цей процес. 

3. На підставі теоретичного аналізу сутності життєвого досвіду 

безконфліктної поведінки нами визначено такі рівні його сформованості: 
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високий або оптимальний, унормований або достатній, ситуативний або 

середній та поверховий або початковий.  

Результати діагностування показали, що з оптимальним рівнем 

сформованості життєвого  досвіду безконфліктної поведінки виявлено 13,2 % 

учнів, унормованим –  21,6%, ситуативним – 33,4% і поверховим – 31,8 %. 

4. Визначено та обґрунтовано шляхи удосконалення процесу 

формування в учнів підліткового віку життєвого досвіду безконфліктної 

поведінки, а саме: створення в закладі загальної середньої освіти шкільної 

служби із розв’язання конфліктів, яка здійснює свою діяльність на засадах 

медіації; згуртування навчального колективу учнів у різних видах соціально 

значимої життєдіяльності. 

Медіація – це добровільний і конфіденційний процес, у якому 

нейтральна третя особа (медіатор) допомагає сторонам знайти 

взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, що склалася. Вирішуючи 

конфлікт за допомогою медіації, сторони повинні налаштуватися на 

співробітництво, і це є головною задачею медіатора – спеціально 

підготовленого посередника у вирішенні конфліктів, який однаково підтримує 

обидві сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення. Учні-

медіатори мають багато переваг перед досвідченими спеціалістами при 

вирішенні конфліктів, що виникають між однолітками. По-перше, коли учні 

мають можливість допомагати вирішувати конфлікти між своїми однолітками, 

зменшується ризик виникнення непорозумінь між поколіннями. У свою чергу, 

учні-медіатори постійно спілкуються зі своїми ровесниками і знають, що може 

стати причиною конфлікту, що переживають сторони конфлікту. По-друге, у 

випадках, коли над розв’язанням конфлікту працюватимуть однолітки, до 

уваги братиметься думка кожного. По-третє, ровесники більше довіряють одне 

одному, насамперед тому, що не відчувають влади у своєму колі. Під час медіації 

контроль над ситуацією рівноцінно належить як сторонам конфлікту, так і 

медіатору. Вони працюють за принципом «рівний - рівному», який є дуже 

ефективним завдяки тому, що стосунки будуються як суб’єктно-суб’єктні. Отже, 
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дані аргументи свідчать на користь впровадження медіації однолітків у 

закладах загальної середньої освіти. Безумовно це позитивно впливатиме на 

загальну атмосферу стосунків у школі, зокрема, і в умовах інклюзивного 

середовища, 

Значний педагогічний потенціал для збагачення життєвого  досвіду 

безконфліктної поведінки учнів-підлітків створює спільна життєдіяльність 

згуртованого колективу, яка організована на основі взаємодопомоги, при 

розвитку вимогливості і особистої відповідальності, що є важливим фактором 

зближення членів колективу, збагачення їхнього життєвого досвіду. Такими 

видами життєдіяльності є фізично-оздоровча, навчально-пізнавальна, 

предметно-перетворювальна, соціально-комунікативна, оцінно-орієнтаційна 

та інші види.  

Таким чином, мета роботи досягнена, а завдання виконані. 


