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повагою, тобто являються для нього авторитетом. Турботливе 
ставлення батьків до дитини формує у неї відчуття довіри, яке є 
основою для позитивних самовідчуттів дитини і як слідство для 
позитивного ставлення до оточуючих. Таким чином закладається і 
основа для позитивного ставлення до самої себе. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНО - КОГНІТИВНОГО 

СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
 

Аналізуеться модель рефлексивно-когнітивного проектування. 
Досліджується  спілкування в процесі разробки проектів вирішення 
конфліктних ситуацій. 

Ключові слова: управління, організація, модель, когніція, проектування, 
мислення, спілкування, конфлікт, система діяльності. 

 
Анализируется модель рефлексивно-когнитивного проектирования. 

Исследуется общение в процессе разработки проектов решения конфликтных 
ситуаций. 

Ключевые слова: управление, организация, модель, когниция, 
проектирование, мышление, общение, конфликт, система деятельности. 

 
Analyzed is the cognitive model of reflexive design. Investigated is the 

communication in the process of drafting solutions to conflict situations. 
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Трансформація українського суспільства супроводжується 

загостренням соціальної напруженості. Зростаюча кількість соціальних 
зіткнень, різноманітність та гострота конфліктних ситуацій є 
показниками залучення все нових громадян, соціальних груп і 
громадських рухів в процеси демократизації суспільства. Слідом за цим 
відбувається зміна ставлення до конфліктів і способів управління ними 
[1]. 

Тоталітарне суспільство характеризується високим ступенем 
однорідності соціальної структури, однаковістю громадського порядку і 
жорстко централізованим державним управлінням. Звичайним засобом 
управління в такому суспільстві є міф про відсутність соціально-
політичних і соціально-психологічних конфліктів. У тому випадку, 
коли конфлікти в суспільстві все ж таки виникають, вони 
розглядаються як аномалія, що порушує нормальне функціонування 
соціальної системи. Відповідно, вирішуються вони переважно 
силовими методами, шляхом придушення, ізоляції і ліквідації суб'єктів, 
що відстоюють альтернативні точки зору. 

 Протилежним є ставлення до конфліктів у демократичному 
суспільстві, яке припускає різноманіття форм життєдіяльності, складну 
багаторівневу соціальну структуру, співіснування безлічі протиборчих 
груп та індивідів зі своїми специфічними інтересами. Боротьба суб'єктів 
суспільства за свої цілі та цінності неминуче веде до міжособистісних 
та міжгрупових зіткнень, до конфліктів. У зв'язку з цим у відкритому 
суспільстві конфлікти постійно досліджуються, аналізуються та 
переосмислюються.  

Для країн, що йдуть демократичним шляхом та дотримуються теорії 
позитивного ставлення  до конфлікту, аксіомою є те, що своєчасний 
аналіз протиріч дозволяє помічати розриви між існуючими формами 
організації соціального буття i його об'єктивним змістом, та вирішувати 
конфлікти без застосування насильства.  

В зв’язку з цим особливого значення набувають різноманітні методи 
розробки соціально-психологічних проектів та стратегій проектно-
орієнтованного спілкування.   
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№ Тип 
суспільства 

Ставлення до 
конфлікту 

Засіб вирішення 

1 
 

Тоталітарне Аномалія, що 
порушує нормальне 
функціонування 
соціальної системи 

Силові та 
насильницькі 
методи  

2 Демократичне Свідоцтво розриву 
між існуючими 
формами організації 
соціального життя і 
його об'єктивним 
змістом 

Суспільні 
обговорення та 
дискусії, що 
направлені на 
розробку проектів  
розвитку форм 
організації 
суспільства 

Рис.1. Ставлення до конфлікту в різних типах суспільства 
 

Проблема полягає в тому, що ставлення до конфлікту та його 
чинників залежить від підходу, з точки зору якого вони розглядаються. 
Сьогодні в конфліктології існує декілька психологічних парадигм щодо 
розробки теоретичних положень і технологій, основними з яких є 
психоаналітична, ситуативно-поведінкова та рефлексивно-когнітивна. 

Психоаналітична традиція розглядає конфлікт як результат активної 
боротьби двох антагоністичних сил у структурі особистості. У 
З. Фройда це –  лібідо проти цензури, у А. Адлера – прагнення до влади 
проти почуття неповноцінності, у К.Г. Юнга – архетипічні структури 
проти ситуативного контексту. У якості інстанції, що вирішує конфлікт, 
виступає «Я». Якщо «Я» не може виконати свою задачу, йому на 
допомогу приходить психоаналітик [2]. 

Ситуативно-поведінкова парадигма вийшла за межі особистості і 
почала розглядати відношення між поведінкою особистості та її 
умовами. Згідно  ситуативно-поведінковій концепції конфлікт 
розуміється як результат реакції людей на стимулюючи обставини їх 
життя. М. Дойч розглядає конфлікт як «форму відповіді на конкурентну 
ситуацію» [3: 56]. З точки зору М Шерифа конфлікт між людьми, що 
виникає «в умовах, коли переслідувані ними цілі блокуються» [4: 53]. 
Він являє собою протиборство індивідів або груп із суперечливими 
інтересами з метою здійснення власної мети за рахунок інтересів інших. 
В основі протистояння лежать моделі поведінки, що були засвоєні 
конфліктуючим сторонами в процесі соціалізації. Для того щоб вирішити 
конфлікт, необхідно змінити моделі поведінки, що призвели до нього.  
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Засновники когнітивної  парадигми, Дж. Міллер, Дж. Брунер та 
У.Найссер, перенесли увагу конфліктологів з поведінкових реакції 
людей на сукупність тих «пізнавальних та інтелектуальних процесів, 
що знаходяться в їх підґрунті» [5:21]. З позицій когнітивної психології 
конфлікт є результатом різниці в змісті когнітивних моделей 
конфліктуючих сторін. Когнітивні моделі (cogito. лат. - знання) 
формуються історично, в процесі росту та соціалізації людини. Вони 
функціонують в структурі  свідомості людини та виконують 
регулятивні функції, організовуючи і направляють процеси її мислення 
та діяльності.  

 Конфлікт у взаємодії є свідоцтвом проблем в когнітивних моделях 
його учасників. Вирішення проблеми знаходиться в площині 
проектування таких когнітивних моделей, що відповідають змісту 
проблемної ситуації. Це в свою чергу залежить від рівня рефлексії 
учасників протистояння.  

 
№ Назва парадигми Розуміння суті 

конфлікту 
Засіб 

вирішення 
1 Психоаналітична Прояв боротьби 

антагоністичних 
сил у структурі 
особистості 

Аналіз та 
корегування 
структури 
психологічної 
реальності 

2 Ситуативно-
поведінкова 

Результат 
поведінкової 
реакції людей на 
стимулюючі 
обставини їх 
життя. 

Усвідомлення 
та зміна моделі 
соціальної 
поведінки 

3 Рефлексивно-
когнітивна 

Прояв різниці в 
змісті 
когнітивних 
моделей 
учасників 
спілкування  

Рефлексія та 
трансформація 
когнітивних 
моделей, що 
відбувається у  
формі 
спілкування 

Рис.2. Зміст підходів до вирішення соціально психологічних 
конфліктів 

 
Рефлексія (reflecsia лат. - відображення) полягає в зупинці взаємодії, 

і переході до роздумів з приводу того, що відбувається, що робити далі і 
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як узгодити свої дії з інтересами інших учасників та існуючими 
нормами і правилами, які регулюють поведінку, і спілкування в групі. 

Аналіз рефлексії в процесах проектування когнітивних моделей в 
теоретико-методологічних дослідженнях Г. П. Щедровицького [6] та 
В.А.Лефевра [7] призвів до створення рефлексивно–когнітивної 
парадигми в сучасній конфліктології. В структуру парадигми входить 
як схема проектування, так і методика проектно орієнтованого 
спілкування, що забезпечує реалізацію схеми.  

 
Мета статті – аналіз рефлексивно-когнітивного спілкування в 

процесі розробки та реалізації проектів вирішення конфліктних 
ситуацій.  

 
Завдання рефлексивно-когнітивного проектування   
В основі проектного підходу до вирішення конфліктів лежать 

наступні принципові положення. 
Конфлікт – зіткнення двох або більше людей чи соціальних груп з 

різними інтересами, які цього не усвідомлюють.    
Розв’язання конфлікту полягає в вирішенні чотирьох завдань:  
1) Усвідомленні, або рефлексії всіма його учасниками, або одним з 

них того, що вони різні і при прийнятті рішень керуються різним 
моделями розуміння та бачення ситуації. 

2) Проектуванні такої когнітивної моделі, реалізація якої дозволила 
би вирішити конфлікт.  

3) Використанні розробленої моделі для вирішення ситуації в 
індивідуальному мисленні.  

4) Інтеграції з розробленим рішенням, та реалізації його в 
соціальному спілкуванні та діяльності.  

Пряме відношення до проектування має перше та друге завдання. Їх 
виконання полягає в реконструкції проблемної моделі, аналізі 
проблеми, розробці вимог на проектування, розробки проекту 
реконструкції, та реконструкції. Реконструкція проводиться шляхом 
включення проектної конструкції в структуру проблемної моделі.  

Третє та четверте завдання виконуються шляхом використання 
отриманої когнітивної моделі у якості засобу організації мислення [8].  

Найбільш важкі завдання полягають в рефлексії та реконструкції 
когнітивної моделі.  

Специфіка когнітивної рефлексії полягає в тому що усвідомленню 
підлягають не відчуття та психологічні стани, а діяльний зміст 
конфліктної ситуації та її позиційна структура. 
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Реконструкція позиційних моделей в проектуванні 
Рефлексивно-когнітивний  підхід розглядає соціальну діяльність як 

кооперацію кількох принципово різнорідних позицій. Виконання різних 
задач вимагає наявності різних позиційних структур. В рішення задачі 
проектування приймає участь не менш як три позиції: першого 
учасника конфлікту, другого, та організатора процесу вирішення 
протиріччя між ними. Але реально їх може бути набагато більше.  

Проблема полягає в тому, що в когнітивних моделях конфліктуючих 
сторін відображається лише частина позицій, задіяних в соціальній 
взаємодії. В зв’язку з цим, рішення, що приймаються на цих моделях не 
відповідають діяльному змісту ситуації, а спроби їх реалізувати 
приводять до подальшої ескалації конфлікту.  

Як правило, в когнітивних моделях відсутні позиції або деяких 
учасників взаємодії, або організатора і управляючого взаємодією.  

Процес проектування полягає в аналізі позицій, відсутніх в моделі та 
включенні їх до неї. Це супроводжується процесом розширення рамок 
розуміння того, що відбувається та зміною самовизначення учасників 
конфлікту.  

Використання позиційних моделей  після реконструкції 
В процесі проектування приймає участь не менше ніж два суб’єкти: 

1) учасник проблемної ситуації, що проектує та реалізує модель 
вирішення конфлікту; 2) конфліктолог, що виконує функції 
організатора та управлінця процесом проектування. 

В процесі спілкування вони повинні взяти реконструйовану модель 
та використовуючи її, у режимі розумової імітації: 1) пройти позиції 
всіх учасників конфлікту та зрозуміти їх бачення того, що відбувається; 
2) зайнявши позицію керівника соціальної взаємодії, розробити проект, 
який би інтегрував в собі всі окремі позиційні бачення та інтереси; 
3) інтегруватись з розробленим проектом та увійти у стан готовності до 
вирішення конфлікту в реальному спілкуванні.   

Процес проектування відбувається у формі рефлексивно-
когнітивного спілкування. 

Структура спілкування в позиційному рефлексивно-
когнітивному проектуванні 

Засобом організації комунікації виступає схема проектування 
(рис. 3.). Схема використовується організатором для: 1) розуміння 
змісту відповідей, що надає йому проектувальник; 2) аналізу помилок в 
змісті; 3) плануванні рефлексивних запитань.  

Конфліктолог, що управляє проектуванням, ставить рефлексивні 
запитання. Відповідаючи на них проектувальник здійснює рефлексивні 
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акти, аналізує свої відповіді та трансформує когнітивні схеми, що 
знаходяться в їх підґрунті.  

Основою засобом організатора проектно-орієнтованого спілкування 
є системно організовані рефлексивні запитання, що надають 
проектувальнику змогу виконати всі завдання.( Рис. 3.) 

1. Організація спілкування в процесі рефлексії та моделювання 
конфліктної ситуації.  

Для того щоб проаналізувати ситуацію, конфліктолог повинен 
поставити проектувальнику питання, які б допомогли йому: 

 Описати суть конфліктної ситуації. 
- Що відбувається?  
 Перелічити всіх учасників конфлікту. 
- З ким ти конфліктуєш? З ким ще? 
 Зрозуміти, що описуючи конфлікт він робить це зі своєї особистої 

позиції, і не враховую інтересів інших сторін. 
 - Ти розумієш, що коли ти аналізуєш ситуацію, то робиш це, 

висловлюючи тільки своє бачення? Що ти не враховуєш  інтереси 
інших сторін? Ти усвідомлюєш, що якщо ти не будеш рахуватись с 
іншими учасниками, ти ніколи не зможеш розв’язати цю конфліктну 
ситуацію? Ти збираєшся змінити свій спосіб аналізу ситуації і 
включити в нього бачення інших учасників? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема позиційного рефлексивно-когнітивного 
проектування. 
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2. Організація спілкування в процесі аналізу проблем в 

позиційній моделі ситуації. 
Головна проблема. як правило полягає в тому, що в когнітивних 

моделях відсутня позиція управляючого соціальною взаємодією. 
Запитання конфліктолога повинні допомогти учаснику конфлікту 
зрозуміти це.  

- Хто керує цією ситуацією? Ти розумієш, що конфлікт не 
завершиться, поки в ситуації не з’явиться людина, яка б взяла на себе 
відповідальність за те що відбувається?  

Наступне завдання конфліктолога – допомогти учаснику ситуації 
сформувати вимоги на проведення необхідних змін в структурі 
когнітивної моделі.. 

- Хто би це міг бути? Ти усвідомлюєш, що якщо позицію 
організатора спілкування займеш не ти,  ситуація може буде вирішена 
не на твою користь? 

Даючи відповіді  проектувальник повинен зрозуміти, що його спосіб 
аналізу ситуації не відповідає її  змісту и вирішити змінити модель, що 
знаходиться в його підґрунті. 

 
3. Організація спілкування в процесі реконструкції позиційної 

моделі ситуації. 
Когнітивна модель повинна стати  повною. Той хто вирішує 

ситуацію повинен тримати її перед очима і не ототожнювати себе не з 
одною з позицій. Для організації процесу реконструкції моделі та 
перевірки його результатів  конфліктолог задає йому наступні 
запитання.  

- Чи позиції всіх учасників взаємодії ми з тобою проаналізували? Чи 
є серед них позиція управляючого? Чи готовий ти пройти по всіх 
позиціях, для того щоб зрозуміти специфіку бачення, що розкривається 
з кожної з позицій?  

Даючи відповіді на ці запитання проектувальник повинен розробити 
для себе таку когнітивну модель, в якій би були представлені позиції 
всіх учасників конфлікту. А йому самому  цій схемі належали дві: 1) 
однієї з конфліктуючих сторін та 2) управляючого процесом соціальної 
взаємодії. 

 
4. Організація спілкування в процесі розробки проекту 

вирішення конфлікту. 
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Для того щоб проаналізувати ситуацію, конфліктолог повинен 
поставити проектувальнику питання, які б допомогли йому пройти по 
всіх позиціях когнітивної моделі та: 

 Усвідомити бачення всіх учасників конфлікту, включаючи і 
його самого. 

_ Чи враховуєш ти свою роль у цьому протистоянні? В чому твої 
інтереси? Хто ще має вплив на цю ситуацію? Ти можеш зайняти 
позицію цієї людини? Як ця людина бачить цю ситуацію? Що вона про 
неї думає? Чого бажає? 

 Увійти в позицію управляючого та розробити проект вирішення 
ситуації. 

- Що роз’єднує тебе і твою позицію з позиціями інших учасників 
ситуації? Що об’єднує? Яким повинно бути рішення, яке б 
задовольнило усіх учасників взаємодії?  

 Даючи відповіді на ці запитання учасник ситуації повинен 
розробити такий план дій, який би забезпечив вирішення ситуації. 

 
5. Організація спілкування в процесі розробки інтеграції з 

планом вирішення конфліктної ситуації. 
Завдання конфліктолога – допомогти проектувальнику 

ототожнитись з розробленим проектом. Він робить це, ставлячи 
наступні запитання: 

- Коли ти зрозумів, як повинна вирішитись ситуація, то як ти 
відчуваєш себе зараз, розмірковуючи про неї? Чи готовий ти піти і 
вирішити її в реальному спілкуванні з її головними учасниками? Ти 
зробиш це зараз, чи через деякий час? Як ти відчуваєш, взаємодія між 
вами принесе бажаний для всіх успіх? 

Відчувши стан готовності до дії. учасник розв'язуваної ситуації 
повинен повернуться в неї і реалізувати розроблений проект поведінки і 
спілкування. У разі невдачі він повинен повернуться до конфліктолога 
та пройти з ним процес проектування ще раз. 

 
Моделювання в процесі рефлексивно-когнітивного спілкування. 
В процесі обговорення та аналізу конфліктної ситуації 

конфліктологи використовують засоби візуального моделювання: 
олівці, маркери, папір. Іноді позиційна структура позначається 
різноманітними речами: піском, камінцями, дерев’яними брусками та 
ляльками. В останній час в моду увійшли так звані «розстановки». Їхня 
специфіка полягає в тому, що у якості матеріалу моделювання 
використовуються живі люди  [8].  
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Візуальне моделювання значно спрощує процес проектування, але 
має допоміжну функцію і лише супроводжує процесс рефлексивно-
когнітивного спілкування.   

 
Висновки. 
Конфлікт – результат розривів в когнітивних моделях, що 

організують мислення, спілкування та поведінку учасників ситуації. 
Вирішення конфліктів вимагає усвідомлення того як побудовані ці 
моделі. Процес усвідомлення проходить дві фази.  

На першій фазі проблемна модель репрезентується. Після цього 
аналізуються відсутні в ній позиції та розробляються вимоги на 
розробку проекту її реконструкції.  

На другій фазі модель доповнюється до повної та використовується 
у якості засобу розробки проекту вирішення ситуації. Процес рефлексії, 
репрезентації реконструкції когнітивної моделі відбувається у формі 
спілкування. Основним засобом організації рефлексивно – когнітивних 
процесів виступає запитання. Для того щоб запитання мали 
конструктивний характер організатором спілкування використовується 
схема рефлексивно—когнітивного проектування. Використання схеми 
дозволяє перетворити конфліктологічне спілкування в технічно 
організований діалог та швидко знайти вихід із складного становища. 

 
Застосування рефлексивно-когнітивного спілкування 

знаходяться в площині: 
 Самостійного вирішення конфліктів. 
 Соціально-психологічного консультування з вирішення 

проблемних ситуацій. 
 Медіації та інших форм ведення конфліктологічної діяльності. 
 Процесів підготовки конфліктологів, соціальних працівників та 

практичних психологів. 
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Дитюк П.П.( Киев) 
 

ГОТОВНОСТЬ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

У статті проаналізовано низку підходів до поняття готовності та 
нормативні уявлення про готовність до учіння з точки зору проектного 
підходу,  розглянуто специфіку готовності до дистанційного навчання, 
особливості її оцінки та формування. 

 Ключові слова: готовність, діяльність, проект, оцінка, формування. 
  
В статье проанализирован ряд подходов к понятию готовности и 

нормативные представления о готовности к обучению с точки зрения 
проектного подхода, рассмотрена специфика готовности к дистанционному 
обучению, особенности её оценки и формирования. 

Ключевые слова: готовность, деятельность, проект, оценка, 
формирование. 

 
The article contains the analysis of some approaches to the concept of readiness 

and of standard ideas of readiness for learning in terms of the project approach. 
Scrutinized are the specific features of readiness for the distance learning, as well as 
peculiarities of its assessment and forming.  

Key words: readiness, activity, project, assessment, forming. 
 
Оценка и формирование готовности как к обучению вообще, так и к 

дистанционному обучению – актуальная задача психологической 
практики. При этом анализ исследований показывает, что единого 
общеупотребимого понятия готовности на сегодняшний день нет. 
Существуют различные подходы к самому понятию готовности, и, 
соответственно, различные способы ее оценки и формирования. В связи 
с этим мы хотели бы ниже: 

1. Рассмотреть существующие подходы и зафиксировать свое 
представление о готовности. 

2. Определить, каким образом на основании этого представления 
может осуществляться работа по оценке и формированию готовности к 
дистанционному обучению. 


