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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 47 с., 8 рис., 21 табл., 47 источника. 
КОНФЛИКТЫ, ОБРАЗ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, ПОВЕДЕНИЕ В 

КОНФЛИКТЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ. 

Объект исследования: образ конфликтной ситуации.  
Предмет исследования: поведение в конфликте в зависимости от образа 

конфликтной ситуации 
Цель: охарактеризовать взаимосвязь образа конфликтной ситуации и 

стратегий поведения в конфликте у студентов высших учебных заведений  
Метод проведения работы: опрос 
Понятие образа конфликта является центральным в конфликтологии и 

играет важную роль в предотвращении конфликтов и их грамотном 
урегулировании. Многие авторы отмечают, что в зависимости от того, как люди 
воспринимают конфликтную ситуацию и свое поведение в ней, интерпретируют 
поведение других людей в конфликте, как представляют человека, идеально 
разрешающего конфликты, во многом зависит поведение в конфликте и исход 
конфликтной ситуации.  

 Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, посвящено 
проблеме изучения взаимосвязи образа конфликтной ситуации и стратегий 
поведением в конфликте (у студентов высших учебных заведений).  

В результате проведенного исследования было выявлено, что образ 
конфликтной ситуации определяет выбор стратегии поведения в конфликте: 
респонденты проецируют на образ Другого и образ человека, идеально 
разрешающего конфликты, черты той стратегии разрешения конфликтов, 
которой они придерживаются сами. Были охарактеризованы образы 
конфликтной ситуации и респондентов с различными стратегиями поведения в 
конфликте (соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, 
приспособление) и выявлены значимые взаимосвязи. 

Данная работа может быть использована при диагностике и 
прогнозировании конфликтов, для предотвращения и управления 
внутригрупповыми конфликтами в студенческой среде, в целях оптимизации 
социально-психологического климата и повышении продуктивности 
студенческой группы, при организации и проведении социально- 
психологического тренинга в области конфликтологии.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа 47 с., 8 мал., 21 табл., 47 крыніц. 
КАНФЛІКТЫ, ОБРАЗ КАНФЛІКТНАЙ СІТУАЦЫI, ПАВОДЗІНЫ Ў 

КАНФЛІКЦЕ, ДАСЛЕДАВАННЕ КАНФЛІКТУ Ў СТУДЭНЦКІМ АСЯРОДДЗІ. 
Аб'ект даследавання: вобраз канфліктнай сітуацыі. 
Прадмет даследавання: паводзіны ў канфлікце ў залежнасці ад вобразу 

канфліктнай сітуацыі 
Мэта: ахарактарызаваць ўзаемасувязь вобраза канфліктнай сітуацыі і 

стратэгій паводзін у канфлікце ў студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 
Метад правядзення: апытанне 
Паняцце выявы канфлікту з'яўляецца цэнтральным у канфлікталогіі і iграе 

важную ролю ў прадухіленні канфліктаў і іх пісьменным урэгуляванні. Многія 
аўтары адзначаюць, што ў залежнасці ад таго, як людзі ўспрымаюць 
канфліктную сітуацыю і свае паводзіны ў ёй, інтэрпрэтуюць паводзіны іншых 
людзей у канфлікце, як прадстауляюць чалавека, ідэальна дазваляльнага 
канфлікты, шмат у чым залежыць паводзіны ў канфлікце і зыход канфліктнай 
сітуацыі. 

 Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай работы, прысвечана 
праблеме вывучэння ўзаемасувязі вобразу канфліктнай сітуацыі і стратэгій 
паводзін ў канфлікце (у студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў). 

У выніку праведзенага даследавання было выяўлена, што вобраз 
канфліктнай сітуацыі вызначае выбар стратэгіі паводзінаў у канфлікце: 
рэспандэнты праецыююць на вобраз Іншага і вобраз чалавека, ідэальна 
дазваляльнага канфлікты, рысы той стратэгіі вырашэння канфліктаў, якой яны 
прытрымліваюцца самі. Былі ахарактарызаваны вобразы канфліктнай сітуацыі у 
рэспандэнтаў з рознымі стратэгіямі паводзін у канфлікце (суперніцтва, 
супрацоўніцтва, кампраміс, пазбяганне, прыстасаванне) і выяўленыя значныя 
ўзаемасувязі. 

Дадзеная праца можа быць выкарыстана пры дыягностыцы і прагназаванні 
канфліктаў, для прадухілення і кіравання унутрыгуртавых канфліктамі ў 
студэнцкім асяроддзі, у мэтах аптымізацыі сацыяльна-псіхалагічнага клімату і 
павышэнні прадуктыўнасці студэнцкай групы, пры арганізацыі і правядзенні 
сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу ў вобласцi канфлікталогіі. 
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ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis 47 p., 6 fig., 21 tables, 47 sources. 
CONFLICTS, IMAGE OF CONFLICT SITUATION, BEHAVIOR IN 

CONFLICT, STUDY OF CONFLICTS IN STUDENT ENVIRONMENT. 
Object of research: the image of the conflict situation. 
Subject of research: the relationship between the image of the conflict situation 

and the strategies of behavior in the conflict 
Aim of work: to characterize the relationship between the image of the conflict 

situation and the strategies of behavior in the conflict among students of higher 
educational institutions 

Method of the research: interview 
The concept of the image of conflict is a centre in conflictology, which plays an 

important role in preventing conflicts and their competent settlement. Many authors 
note that, depending on how people perceive the conflict situation and their behavior 
in it,on how they interpret the behavior of other people in the conflict and how they 
represent the person who ideally resolves conflicts, the behavior in the conflict and the 
outcome of the conflict situation largely depends.  

The research, which was carried out within the framework of the thesis, is 
devoted to the problem of studying the relationship between the image of the conflict 
situation and the strategies of behavior in the conflict (for students of higher 
educational institutions).  

As a result of the research, it was revealed that the image of the conflict situation 
determines the choice of the strategy of behavior in the conflict: the respondents project 
the image of the Other and the image of the person who ideally resolves conflicts, the 
features of the conflict resolution strategy that they themselves adhere to. The images 
of the conflict situation and respondents with different strategies of behavior in the 
conflict (rivalry, cooperation, compromise, avoidance, adaptation) were characterized 
and significant interrelations were revealed.  

This work can be used to diagnose and predict conflicts, to prevent and manage 
intra-group conflicts in the student environment, to optimize the socio-psychological 
climate and increase the productivity of the student group, to organize and conduct 
socio-psychological training in the field of conflictology. 

 
 

 

 


