
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ, АДАПТАЦІЯ У 

ГУРТОЖИТКУ 

28, 29, 30 вересня у гуртожитку проводився міні тренінг за темою « Вчимося 

спілкуватись» для студентів першокурсників. 

Мета цього заходу розвиток у підлітків навичок спілкування, усвідомлення і 

вираження своїх почуттів, розуміння і прийняття почуттів оточуючих людей, 

активізація механізмів самопізнання і самовираження.  

У  тренінгу прийняли участь 40 студентів. За час спілкування  студенти 

висловили свої очікування, проблеми з якими вони стикаються в повсякденному 

житті. Отримали інформацію про типи спілкування у конфлікті. Визначили свій 

власний стиль. 

 Які ж результати ми отримали? 

КОМПРОМІС 43% 

СУПЕРНИЦТВО (КОНКУРЕНЦІЯ) 22% 

УНИКНЕННЯ 15% 

ПРИСТОСУВАННЯ І СПІВРОБІТНИЦТВО по 10% відповідно 

   

На першому міст модель компромісу – це поступка у відповідь на поступку 

(«Я тобі, ти – мені»). Взаємні поступки. Такий тип поведінки називають «лисиці». 

На другому місці суперництво – це відкрита боротьба за свої інтереси, 

завзяте відстоювання своєї позиції. Прагнення свої інтереси ставити вище за 

інтереси іншого. Нагадує поведінку «акули». 



Уникнення (ігнорування) – це відсутність прагнення як до кооперації, так і 

до досягнення своєї мети. Спроба виходу з конфліктної ситуації, не вирішуючи її. 

Це стратегія «черепахи». 

Пристосування – це згладжування протиріч, навіть на шкоду своїх інтересів. 

Це принесення в жертву власних інтересів заради іншого. Нагадує «плюшевого 

ведмедика». 

Співробітництво – це вибір альтернативи, що повністю задовольняє 

інтереси обох сторін. Спільне вироблення рішень. Таку позицію називають 

«мудрими совами» 

   

Більшість студентів першого курсу опанували стиль «компромісу». 

Для гармонійних сосунків студенти написали правила, які допомагають 

вирішувати конфлікти і сприяють порозумінню у спілкуванні. 

Ось таки поради вони висловили: 

1.Повага. 

2. Залишатись спокійними. 

3. Відстоювати свою точку зору (бажано з почуттям поваги до 

співрозмовника) 

4.Залишатись уважним, вміти вислухати опонента. 

5. Не ображати, не «вішати ярлики» 



    

А я , як практичний психолог, раджу всім розвивати асертивну поведінку. А 

що це за поведінка? 

Асертивна (впевнена) поведінка – це вміння домовлятися, враховуючи 

інтереси усіх сторін, уміння ввічливо відмовитися від того, що не підходить, і 

рішуче — від того, що може бути небезпечним. 

 Це впевнений, партнерський («на рівних») стиль спілкування. Асертивну 

поведінку ще називають гідною, дипломатичною, впевненою. 

Що означає асертивне спілкування? 

 Ви можете висловлювати свої думки і ділитися переживаннями. 

 Ви можете висловлювати свої ідеї та пропозиції. 

 Ви можете звернутися з питанням або проханням. 

 Ви можете спокійно не погодитися з почутим. 

 Ви можете сказати «ні» і не відчувати себе винним. 

 Ви можете висловитися на захист іншої людини. 

Більшість студентів погодились з тим, що потрібно опановувати модель 

спілкування – СПІВРОБІТНЕЦТВО!!!  Вона є найбільш ефективною і в 

спілкуванні і під час виникнення конфліктних ситуацій. 

Ті студенти, які використовують моделі уникнення і пристосування я 

запросила на індивідуальні заняття з метою оволодіння ефективними  техніками 

спілкування на корекційні заняття. 

 Практичний психолог І.П.Ащеулова. 


