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Олег ЛЕОНТЬЕВ, Инна ЛЕОНТЬЕВА
(Старобельск, Украина)
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СПОРТЕ
Актуальность. Как всякий род человеческих отношений, конфликты в спорте
поддаются управлению. Человек хозяин своих слов и действий, поэтому от него
зависит, как и по какому руслу будут развиваться те или иные события, как будут
складываться те или иные коммуникации.
Взаимное предвидение участниками общения поступков и характера, реакций
друг друга помогает правильно строить межличностные отношения. Любой конфликт можно предупредить, если обе стороны в этом заинтересованы.
Методы, организация исследований. В зарождении конфликта инициатором
бывает кто-то один. Другой в этот момент стоит перед выбором:
a. согласиться хотя бы внешне с позиции и претензиями того, кто проявил агрессивность в общении;
b. оставить без внимания, провоцирующие на конфликт слова и действия;
c. отреагировать так, чтобы, не подвергая испытанию свое достоинство, исчерпать конфликт;
d. отреагировать агрессивно, смело пойти на конфликт. Одновременно
он начинает оценивать, насколько факторы, вызывающие конфликт, и сама конфликта несущая личность представляет угрозу «я» концепции, статусу. Как
только произведен такой анализ, начинается стадия принятия решения. Из всех
возможных форм поведения в возникшей ситуации выбирается одна.
Остановившись на том или ином решении, вторая сторона переходит к его
воплощению в действие. На этой стадии еще можно предупредить или устранить
конфликт, если для этого будут подобраны средства и методы, адекватные создавшейся ситуации.
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Если тренер видит, что накануне ответственных стартов ученики проявляют
нервозность, обстановка в команде накалена и конфликт «висит в воздухе», то
для нормализации психического состояния спортсменов и предупреждения
коллизий он должен:
a. Пересмотреть характер тренировочных нагрузок, интенсивность,
объем, интервалы отдыха;
b. Продумать средства реабилитации, выбрать такие, которые соответствуют индивидуальным вкусам и потребностям учеников;
c. Во время тренировочных сборов и соревнований лиц с невротическим
характером реакций поселить с спортсменами, имеющими уравновешенную
нервную систему;
d. Своё общение с участниками строй так, чтобы оно не вызывало у них
негативных реакций;
e. Оперативно вмешиваться в устранение причин, вызывающих конфликт.
Таким образом, предупредить конфликт это значит вовремя почувствовать
натянутость и напряженность отношений, устранить всякие поводы и причины
для недовольства, агрессивных высказываний и действий. Предупредить конфликт нельзя без проявления одной из сторон такта в общении, сдержанности
отрицательных эмоциях, уступок в мелочах, помощи, искреннего отклика на желании того, с кем ведется спор и так далее. Разумеется, это не легко. Создание
необходимости такого поведения нередко вступают в борьбу со своей нравственной позиции, «я», чтобы предотвратить конфликт. Ещё лучше, если в этих усилиях спортсмена поддержит товарищи и тренер.
Умению предупреждать конфликты надо учить. Надо развивать у спортсменов способность к взаимному предугадывания поступков и мотивов поведения,
пониманию собеседника, сопереживанию, предвидение его действий, то есть
культуру общения.
Одним из эффективных методов предупреждения конфликтов является,
мысленое проигрывания ролей, Ситуации и поступков всех участников конфликта. Такой заблаговременный анализ помогает наметить стратегию ожидаемого
разговора, найти рациональный путь своего поведения в предстоящем общении.
Естественно, что планирование в спокойной обстановке предстоящего разговора
снижает вероятность непредвиденных эмоциональных взрывов межличностных
отношениях. Допустим, рефлексивные механизмы общающихся не сработали,
предугадать причину недовольства не удалось. Одна из сторон инициатором
конфликта. Как должна поступить другая сторона? Другая сторона поступить так,
как диктует ей имеющиеся у неё на этот момент установка. Установки же могут
быть три:
— Избежать конфликта;
— Разрешение конфликта путём диалога;
— Положительная реагирования на провоцирующие к конфликту действия, то есть вступления в конфликт;
Рассмотрим установку на избежание конфликта. Она будет характеризоваться:
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a. Согласен с позицией первой стороны;
b. Игнорированием провоцирующих на конфликт действий;
c. Выбран такой формы поведения, которая без ущерба для собственного
самолюбия позволит удалить конфликт.
Первые два варианта пассивные, третий – активный. Его отличает поиск одной из сторон общего языка, стремлением к устранению недоразумений, обсуждению высказанных обвинений, извинениями и заверениям о недопустимости
поступков, вызывающих неудовлетворённость.
Итак, избежать конфликта – это значит, проанализировав провоцирующие к
конфликту действия, одна из сторон, выбрать такую форму поведения, которая
полностью нивелирует усилия этой стороны обострить отношения.
А если конфликт в спортивном коллективе всё-таки произошел? Если инициатор его не сдержал негативных эмоций, разрядил психическую напряженность на
одного или нескольких членов коллектива, а те, в свою очередь детонировали?
Далее предполагаются два пути, по которым может протекать конфликт. Один –
кратковременный: спортсмены, высказав взаимные упрёки и разобравшись, кто
виноват, успокаиваются, Возвращаются к прежним добрым, товарищеским отношениям. Второй – затяжной, характеризующиеся длительным сохранением негативных отношений, не проходящими обидами, отсутствием стремление к перемирию и так далее. Устранение затяжного конфликта в отличие от кратковременного – дело чрезвычайно сложное и длительное.
Не примерившиеся сразу, спортсмены в последующих своих взаимодействиях с подозрением и предвзятостью относится к каждому слову и действиям противостоящей стороны. Стремление к преследованию цели «Кто кого» безвозвратно уничтожает последние возможности установления контакта. Конфликт заходит настолько далеко, что самостоятельно решить его спортсмены уже не в состоянии. Требуется беспристрастный судья. Обычно в этой роли выступает тренер. Найти источник конфликта, он должен заставить своих учеников посмотреть
на себя со стороны, обратиться к их сознанию, разобрать их действия и привести
к перемирию. Такая работа будет успешной, только в том случае, если тренер
пользуется заслуженным авторитетом враждующих сторон. В противном случае
перемирия не достигнуть. Устранение конфликта зависит от ситуации, психического состояния и личностных качеств конфликтующих. Бывает, что в ответственной для команды ситуации, грозящей благополучию её членов, целостности коллектива и успешным выступлением, спортсмены могут мобилизоваться, отбросить личные обиды и прийти к временному перемирию, а как только состязания
закончатся, вернуться на старые позиции. Но иногда перемирия не удастся достигнуть вплоть до самых ответственных стартов. Тем не менее, выступая в соревнованиях, команда, раздираемые противоречиями, показывает довольно
высокий результат. В этой связи представляет интерес исследования Х. Ленка,
Преследующие цель доказать ошибочность мнения о низких успехах группы,
члены которой конфликтуют. Обострение конфликта в команде, по его мнению,
может иногда сопровождаться повышением её спортивных результатов. Чтобы
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обосновать свои взгляды, Он приводит данные исследований в двух командах
гребцов, члены одной из них, готовили два года к олимпийским играм 1960г.,
разбилась на две группы, во главе которых стояли лидеры. Взгляды и позиции их
были взаимоисключающими, что давало основание для предположения о разобщенности группировок.
Однако подготовка даже в таких условиях прошёл успешно, и команда стала
чемпионами мира. Хотя из черпающих данных о мотивах деятельности спортсмена в такие моменты нет, тем не менее представляется, что ход рассуждений
каждый из группировок приблизительно таков: «Да, этих ребят надо бы прокатить
мимо первого места, но пострадаем и мы. Мы сильны и готовы его завоевать. А
раз так, тогда поборемся за него».
Настраиваюсь подобным образом, каждый из группировок в полную силу борется за победу, что в целом обеспечивает общекомандный успех. Сам конфликт
в таких ситуациях. Является стимулирующим фактором успешной деятельности.
Последствия завоёванный успех и радость победы могут сблизить конфликтующие стороны и разрешить противоречия.
Одним из эффективных приемам разрешении конфликта является педагогическое воздействия со стороны, на личностные качества конфликтующих. Есть
такие, которым свойственно стремление к лидерству, превосходство над другими, подчинению окружающих себе, то им бывают мучительней всего признать
свою неправоту, отказаться от своих взглядов, верных, по их мнению, суждений,
непогрешимых действий. Таким спортсменам невероятно трудно первым пойти
на примирение, сделать шаг навстречу, извиниться за не правоту. Если они
участвует в противоборствующих группировках, то разрешить конфликт без помощи тренера – дело почти безнадёжное.
Объектом первоначальной в этом направлении работы тренер должен
избрать не лидеров.
В каждой команде есть люди, основная забота которых как бы направлена на
взаимодействия её членов. В каком коллективе эти люди не были, в первую очередь они стремятся к тому, чтобы в нём были хорошие отношения. Они успешно
поддерживают их сами и помогают поддерживать другим, являюсь связующим
звеном в общении противоборствующих группировок. Члена команды с такой направленности могут оказать неоценимую услугу тренеру в устранении конфликта.
Безусловно, лидеры группировок не должны оставаться в стороне от тренерского воздействия, но оно и должно быть, если так можно выразиться, качественнее, так как лидеры определяют нормы поведения в группе и санкции для их
поддержания. Разрешение конфликтов между лидерами предполагает изменение
основной жизненной позиции, мировоззрения человека. Такая работа под силу
тренеру с широкими взглядами и глубокими знаниями, культурой общения и способностью к внушению, умением убеждать и воздействовать силой своего авторитета. Иными словами, всё, чем располагает тренер, должно быть пущено вход
во время разрешения конфликта.
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Разрешения разногласий тренер должен начать со снятия эмоционального
возбуждения спорящих, предоставление им времени на то, чтобы успокоиться.
Это должно вернуть конфликтующим способность правильно реагировать на
доводы, адекватно воспринимать ситуацию и оценивать свое поведение. Тот, кто
первый овладеть собой, может стать инициатором перевода общения в нормальное русло. Он первый способен повезти диалог спокойно, невозможная других и
не внося нервозности. В таком диалоге аргументы быстрее достигает сознания, а
конфликтная ситуация исчерпывает себя.
Таким образом, разрешения конфликта – это комплекс действий конфликтующих и ближайшего окружения, направленной на нормализацию негативных
отношений в коллективе и ликвидации их последствий.
Про конфликтные отношения являются с собой формы межличностных отношений. Нередко после нормализации коллизий в команде перераспределяются
роли, меняются статусы, другими становится взаимосвязи. После того как конфликт исчерпал себя, обстановка в команде может характеризоваться следующими
отношениями:
1) Признание превосходство и правоты чьих-то взглядов и позиций, победы одной сторон над другой;
2) Достижением согласия и компромисса на основе взаимных уступок,
проявлением терпимости к чужим взглядам и мнениям;
3) Содружеством в отношения, которая была достигнута благодаря формированию общих интересов, целей, ценности и нормы поведения.
Основные выводы. Заключение следует сказать, что даже краткое описание
различных форм конфликта и детерминирующих их факторов показывает всю
сложность и бесконечность проблем, которая так мало изучена в спорте. Вместе
с тем спортивная деятельность настолько богата коллизиями, что этому вопросу
должна быть посвящена отдельная работа.
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Козій Ольга – кандидат філологічних наук, доцент кафедри лінгводидактики
та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
Корень Алла – кандидат педагогічних наук, докторант кафедри теоретичної
та консультативної психології факультету психології Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова (м Київ), доцент кафедри кримінального
права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та
права Національного університету «Одеська юридична академія»
Косилова Олена – викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Карабиця
Костенко Анастасія – студентка Одеського державного аграрного університету
Коцибан Владислав ‒ студент 2 курсу (магістерського рівня вищої освіти),
групи ФТЕ-21М спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка
Кравченко Володимир – викладач-методист Львівської державної музичної
школи № 7
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Кравченко-Дзондза Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Кривошина Богдан – кандидат історичних наук, викладач суспільних дисциплін
КЗ ЛОР «Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»
Криштанович Мирослав – доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та
інноваційної освіти Національного Університету «Львівська політехніка»
Крохмаль Наталя – заступник директора з навчальної роботи комунального
закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради
Кубишенко Ірина – студентка 4 курсу відділення «Музичне мистецтво» Комунального закладу «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»
Кузан Марія ‒ старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Кузьменко Юлія – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського факультету
Одеського державного університету внутрішніх справ
Кундис Руслан – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та
хореографії Львівського національного університету ім. І. Франка, заслужений діяч
естрадного мистецтва України
Куруц Наталія – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології біологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ласкава Наталія – студентка спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» Херсонського національного технічного університету
Латіна Ганна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені
А.С.Макаренка
Леонтьєв Олег – Луганський національний університет, м. Старобільськ
Леонтьєва Інна – Луганський національний університет, м. Старобільськ
Лобаченко Тетяна – викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського
фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Карабиця
Логвіненко Наталія – кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, доцент кафедри військово-гуманітарних дисциплін Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Локшин Віктор – доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії кафедри
(науково-методичної комісії) психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
Лях Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
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Ляхоцька Лариса – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного
закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Максименко Віра – викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії
Ніжинського державного університета імені Миколи Гоголя
Макухіна Світлана – старший викладач кафедри готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрноекономічного університету
Малинка Микола – старший викладач кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості Київського національного університету
технологій та дизайну
Манн Руслан – завідувач кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету
Меличин Павло – магістрант кафедри фізичної терапії, ерготерапії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Мельник Віта – практичний психолог Комунального закладу «БілгородДністровський педагогічний фаховий коледж»
Мельничук Марія – аспірант кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки
Мешко Галина – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та
менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
Мешко Олександр – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка
Мищишин Марія – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної
та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»
Міщенко Алла – кандидат політичних наук, доцент, професор з/н кафедри
міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв
Мохонько Вікторія – кандидат геол. наук, доцент, доцент кафедри хімічної
інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Назар Ярослав – старший викладач кафедри теорії, музичної освіти та інструментальної підготовки факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва
КЗВО «Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради»
Невзоров Роман – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тактики
авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Нечепуренко Андрій – аспірант кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Никифоров Андрій – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
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Ніколаєва Тетяна – кандидат технічних наук, доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну
Ніколаєва Тетяна – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри
художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну
Обіход Інна – доцент кафедри німецької філології та методики навчання
німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка
Огар Альона – асистент кафедри міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Оленич Софія – студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Олефіренко Микола – аспірант кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Олефіренко Надія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
інформатики Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди
Омельченко Анастасія – магістрантка кафедри хореографії та музичноінструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету
імені А.С.Макаренка
Осадча Наталія – старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Остапенко Людмила – старший викладач кафедри інформатики Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Павленко Інна – викладач педагогіки першої кваліфікаційної категорії КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»
Павловська Тетяна – кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної
географії Волинського національного університету імені Лесі Українки
Петришин Галина – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Піддячий Володимир – доктор філософії, старший науковий співробітник
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України
Піддячий Микола – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
Міжнародної Слов’янської Академії освіти імені Яна-Амоса Коменського, головний
науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН
України
Плющик Оксана – кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий
співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України
імені В.І.Вернадського
Поліщук Ольга – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
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Пономарьова Наталія – доктор педагогічних наук, професор, декан фізикоматематичного факультета Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Поптик Андріана – магістр навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Посаднєва Оксана – доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Херсонського національного технічного університету
Приходько Микола – докторант кафедри цивілізаційної історії та археології
центрально-східної Європи НПУ імені М.П.Драгоманова
Прокопів Іван – магістрант кафедри фізичної терапії, ерготерапії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Пруський Андрій – начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, кандидат технічних наук, доцент
Путря Наталя – викладач-методист ЦК «Фортепіано» Бахмутського фахового
коледжу культури і мистецтв імені І.Карабиця
Рак Олеся – викладач кафедри теорії та практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Редько Валерій – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
Репетій Світлана – кандидат психологічних наук, докторант кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства НПУ імені М.П.Драгоманова
Розлуцька Анна – аспірантка кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Розлуцький Ігор – старший викладач кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Росул Тетяна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри археології,
етнології і культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Рудик Олександр – кандидат технічних наук, доцент кафедри трибололгії,
автомобілів та матеріалознавства Хмельницького національного університету
Салабай Юрій ‒ студент 2 курсу (магістерського рівня вищої освіти), групи
ФТЕ-21М спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Сидоренко Володимир – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
Сливка Наталія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської
філології та методики навчання англійської мови Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького
Сливка Наталія – старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
Слижук Олеся – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету, провідний науковий
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співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України
Слімаковська Ірина – методист, ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Стахнів Роман – старший викладач кафедри народних музичних інструментів
та вокалу, аспірант Навчально-наукового інституту музичного мистецтва
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Стрельцова Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля
Суворов Василь – викладач-методист кафедри теорії, музичної освіти та
інструментальної підготовки факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради»
Тарасенко Галина – доктор педагогічних наук, професор кафедри екології,
природничих та математичних наук Вінницької академії безперервної освіти
Тернова Лілія – студентка 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Середня освіта. Історія» Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Тиліпська Софія – студентка факультету початкової та мистецької освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Тищенко Василь – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент
кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту
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