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Annotation
Introduction. Today, the resolution of conflict situations, especially in the field of physical culture and sports, 

requires significant changes and the search for new approaches to optimize the functioning of this industry. This will 
contribute to the successful resolution of conflicts that arise in the process of physical culture and health facilities, 
sports clubs, sports teams, etc. 

A review of the theoretical and methodological foundations of conflict in institutions of physical culture and 
sports showed the fragmentary and insufficient research in this area. In particular, the vast majority of works deal 
with the psychological aspects of conflict. To achieve effective resolution of conflict situations in the field of physi-
cal culture and sports and optimization of the psychological microclimate in physical culture and sports institutions 
need: in-depth study of conflicts, new tools and mechanisms of such management, skillful conflict response, stress 
management in the contingent. The aim of the research is to scientifically and theoretically substantiate the concept 
of "conflict" and determine ways of increasing the stress resistance of the contingent of physical culture and sports 
institutions, reduce conflict situations in social groups. Achieving this goal determines the solution of the follow-
ing tasks: 1) analysis and generalization of special literature sources, domestic and foreign experience of conflicts 
and stressors in the field of physical culture and sports; 2) to determine theoretical and methodological approaches 
to conflict management in institutions of physical culture and sports; 3) to determine ways of overcoming the 
consequences of conflicts (interpersonal, in social groups). Material and methods of research. Modern general 
scientific and special methods were used: comparative-historical analysis (to study domestic and foreign experience 
in conflict management and resilience); analysis and synthesis (for the analysis of theoretical and methodological 
approaches to conflict management in institutions of physical culture and sports). Results of the research. The 
causes of conflicts in physical education and sports can be: a complex interpersonal situation that arises between two 
or more participants in sports projects; certain intergroup contradictions (between the coaching staff and athletes, 
between staff and athletes, between management and coaching staff, etc.) for various reasons; which carry an intense 
charge of negative emotions for one or all participants. Peculiarities of conflicts in institutions of physical culture 
and sports that arise as a reaction to an obstacle to achieving primary, ie basic, goals of sports activities are: obstacles 
to achieving secondary goals of a personal nature; goals of joint sports activities; behavior that does not meet the 
accepted norms of relationships and behavior of people in the training process; training conditions, material sup-
port that do not meet the expectations of participants in physical culture and sports activities; personal conflicts that 
arise as a result of personal characteristics of the subjects of the training process, etc. Conclusions. Analysis of 
approaches to the concept of “conflict”, allowed to formulate such a definition of conflict – it is a clash of opposing 
interests of opinions or views of two or more people on the basis of rivalry, which is based on a situation involving 
a lack of understanding on various issues and reasons associated with violent emotional experiences.

It is determined that the main functions of the conflict are dialectical (it serves to identify the causes of conflict 
interaction) and constructive (which is that the conflict tension can be aimed at achieving the goal). 

Keywords: physical culture and sports institutions, conflict, conflict management, stress resistance. 
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Анотація
Вступ. На сьогоднішній день вирішення конфліктних ситуацій, а особливо – в сфері фізичної культури 

і спорту потребує суттєвих змін і пошуку нових підходів щодо оптимізації функціонування цієї галузі. Це 
сприятиме успішному вирішенню конфліктів, які виникають у процесі діяльності фізкультурно-оздоровчих 
закладів, спортивних клубів, спортивних команд та ін. 

Огляд теоретико-методологічних засад конфліктології в закладах фізичної культури і спорту показав фраг-
ментарність і недостатність досліджень у цій сфері. Зокрема, переважна більшість робіт стосується психо-
логічних аспектів конфлікту. Для досягнення ефективного вирішення конфліктних ситуацій у сфері фізичної 
культури і спорту та оптимізації психологічного мікроклімату у фізкультурно-спортивних закладах необхідним 
є: поглиблене вивчення конфліктів, нові інструменти та механізми такого управління, вміле реагування на кон-
флікти, формування стресостійкості у контингенту. Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування 
поняття «конфлікт» та визначення шляхів підвищення стресостійкості контингенту фізкультурноспортивних 
закладів, зменшення конфліктних ситуацій у соціальних групах. Досягнення цієї мети визначає вирішення на-
ступних завдань: 1) аналіз та узагальнення спеціальних літературних джерел, вітчизняного та зарубіжного до-
свіду конфліктів і стресорів у сфері фізичної культури і спорту. 2)  визначити теоретико-методологічні підходи 
до управління конфліктами в закладах фізичної культури та спорту; 2) визначити шляхи подолання наслідків 
конфліктів (міжособистісних, у соціальних групах). Матеріал і методи дослідження. Застосовувалися сучасні 
загальнонаукові і спеціальні методи: порівняльно-історичний аналіз (для вивчення вітчизняного та зарубіжно-
го досвіду управління конфліктами та стресостійкістю); аналіз і синтез (для аналізу теоретико-методологічних 
підходів до управління конфліктами в закладах фізичної культури і спорту). Результати дослідження. При-
чинами конфліктів в закладах фізичного виховання та спорту можуть бути: складна міжособистісна ситуація, 
яка виникає між двома і більше учасниками спортивних проектів; певні міжгрупові протиріччя (між тренер-
сько-викладацьким складом і спортсменами, між співробітниками і спортсменами, між управлінською ланкою 
і тренерсько-викладацьким складом тощо) за різних причин; які несуть інтенсивний заряд негативних емоцій 
для одного або всіх учасників. Особливістю конфліктів у закладах фізичної культури та спорту, що виникають 
як реакція на перешкоду у досягненні первинних, тобто основних, цілей спортивної діяльності є: перешкоди 
щодо досягнення вторинних цілей, що мають особистісний характер; цілей спільної спортивної діяльності; 
поведінка, яка не відповідає прийнятим нормам відносин і поведінки людей у процесі тренування; умови тре-
нування, матеріального забезпечення, що не відповідають очікуванням учасників фізкультурно-спортивної ді-
яльності; особисті конфлікти, які виникають у результаті особистісних особливостей суб’єктів тренувального 
процесу тощо. Висновки. Аналіз підходів до поняття «конфлікт» дозволив сформулювати таке визначення: 
конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, думок або поглядів двох чи більше людей на основі супер-
ництва, в основі якого лежить ситуація, що містить відсутність взаєморозуміння з різних питань і причин, які 
пов’язані з бурхливими емоційними переживаннями.

Визначено, що основними функціями конфлікту є діалектична (вона слугує для виявлення причин кон-
фліктної взаємодії) і конструктивна (яка полягає у тому, що конфліктне напруження може бути спрямоване 
на досягнення мети). 

Ключові слова: фізкультурно-спортивні заклади, конфлікт, управління конфліктами, стресостійкість. 

Аннотация
Введение. На сегодняшний день решение конфликтных ситуаций, особенно в сфере физической культу-

ры и спорта, требует существенных изменений и поиска новых подходов по оптимизации функционирова-
ния этой отрасли. Это будет способствовать успешному разрешению конфликтов, возникающих в процессе 
деятельности физкультурно-оздоровительных учреждений, спортивных клубов, спортивных команд.

Обзор теоретико-методологических принципов конфликтологии в учреждениях физической культуры 
и спорта показал фрагментарность и недостаточность исследований в этой сфере. В частности, основная 
часть работ касается психологических аспектов конфликта. Для достижения эффективного разрешения 
конфликтных ситуаций в сфере физической культуры и спорта и оптимизации психологического микро-
климата в физкультурно-спортивных учреждениях необходимо: углубленное изучение конфликтов, новые 
инструменты и механизмы такого управления, умелое реагирование на конфликты, формирование стрессо-
устойчивости в контингенте. Целью исследования является научно-теоретическое обоснование понятия 
«конфликт» и определение путей повышения стрессоустойчивости контингента физкультурно-спортивных 
учреждений, уменьшение конфликтных ситуаций в социальных группах. Достижение этой цели определяет 
решение следующих задач: 1) анализ и обобщение специальных литературных источников, отечественно-
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го и зарубежного опыта конфликтов и стрессоров в области физической культуры и спорта; 2) определить 
теоретико-методологические подходы к управлению конфликтами в учреждениях физической культуры и 
спорта; 3) определить пути преодоления последствий конфликтов (межличностных, в социальных группах). 
Материал и способы исследования. Применялись современные общенаучные и особые способы: срав-
нительно-исторический анализ (для исследования отечественного и иностранного опыта управления кон-
фликтами и стрессоустойчивостью); анализ и синтез (для анализа теоретико-методологических подходов к 
управлению конфликтами в учреждениях физической культуры и спорта).  Результаты исследования. При-
чинами конфликтов в учреждениях физического воспитания и спорта могут быть: сложная межличностная 
ситуация, возникающая между двумя и более участниками спортивных проектов; определенные межгруп-
повые противоречия (между тренерско-преподавательским составом и спортсменами, между сотрудниками 
и спортсменами, между управленческим звеном и тренерско-преподавательским составом и т.п.) по разным 
причинам; несущие интенсивный заряд отрицательных эмоций для одного или всех участников. Особенно-
стью конфликтов в учреждениях физической культуры и спорта, возникающих как реакция на препятствие 
в достижении первичных, т.е. основных целей спортивной деятельности являются: препятствия к достиже-
нию вторичных целей, имеющих личностный характер; целей совместной спортивной деятельности; по-
ведение, не отвечающее принятым нормам отношений и поведения людей в процессе тренировки; условия 
тренировки, материального обеспечения, не отвечающие ожиданиям участников физкультурно-спортивной 
деятельности; личные конфликты, возникающие в результате личностных особенностей субъектов трени-
ровочного процесса. Выводы. Анализ подходов к понятию «конфликт», позволил сформулировать такое 
определение конфликта – это столкновение противоположных интересов мнений или взглядов двух или 
более людей на основе соперничества, в основе которого лежит ситуация, содержащая отсутствие взаимо-
понимания по разным вопросам и причинам, связанным с бурными эмоциональными переживаниями.

Определено, что основными функциями конфликта является диалектическая (она служит для выявления 
причин конфликтного взаимодействия) и конструктивная (состоящая в том, что конфликтное напряжение 
может быть направлено на достижение цели).

Ключевые слова: физкультурно-спортивные заведения, конфликт, управление конфликтами, стрессоу-
стойчивость.

Вступ. На сьогоднішній день 
управління фізкультурно-спортив-
ними закладами потребує суттє-
вих змін і пошуку нових підходів 
щодо оптимізації функціонуван-
ня цієї сфери. Основою реформи 
є зміна принципів управління та 
фінансування спорту, приведення 
сфери фізичної культури та спор-
ту у відповідність до міжнародних 
вимог і стандартів. Це неможливо 
без визначення шляхів і затвер-
дження відповідного плану дій, 
виявлення можливих ризиків, кон-
фліктних ситуацій, (зокрема між 
учасниками спортивних проектів), 
затвердження системи показників 
моніторингу та критеріїв оцінки. 
Реформування сфери фізичної 
культури та спорту можливе шля-
хом упровадження проектного ме-
неджменту, зокрема, у складі кон-
фліктного-менеджменту.

Завданням управління конфлік-
тології є правильна організація 
комплексного управління конфлік-
тами з урахуванням особливос-

тей кожного стресора, можливих 
зовнішніх і внутрішніх впливів, 
а також використання сучасних 
підходів до такого управління. 
Конфлікт як один із основних еле-
ментів соціальної дійсності, що є 
безпосереднім джерелом її змін, 
постійно знаходиться в центрі 
уваги зарубіжних і  вітчизняних 
дослідників [6, 18].

Проблеми конфліктів у рус-
лі психоаналітичного погляду на 
природу особистості відзначали 
(В.Н. Рябцев, М.А. Шитив, 2001, 
Н.К. Назаров 2014, К.Томас 2013), 
з точки зору менеджменту відо-
мі праці М.Г. Подопригори [16], 
М.В. Шиліна [23], А.Д. Гаген [2], 
основні причини виникнення кон-
фліктів в організаціях та шляхи їх 
подолання розкриває Т.Л. Мостен-
ська [14].

Огляд теоретико-методоло-
гічних засад конфліктології в за-
кладах фізичної культури і спорту 
показав фрагментарність і недо-
статність досліджень у цій сфері.

Зокрема, переважна більшість 
робіт стосується психологічних 
аспектів конфлікту. Щодо управ-
ління фізичною культурою і спор-
том, то - зустрічаються поодинокі, 
часткові, фрагментарні досліджен-
ня загальної організації управлін-
ня конфліктами на підприємстві, 
без урахування специфіки розви-
тку конфліктів. Для досягнення 
ефективного управління фізичною 
культурою і спортом і вдоскона-
лення конфліктології у фізкультур-
но-спортивних закладах необхідне 
поглиблене вивчення конфліктів, 
нові інструменти та механізми та-
кого управління, вміле реагування 
на конфлікти шляхом формування 
стресостійкості у контингенту.

Метою дослідження є науко-
во-теоретичне обґрунтування по-
няття «конфлікт» та визначення 
шляхів підвищення стресостій-
кості контингенту фізкультурно-
спортивних закладів, зменшення 
конфліктних ситуацій у соціаль-
них групах. 
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Досягнення цієї мети визначає 
вирішення наступних завдань:

1) аналіз та узагальнення 
спеціальних літературних джерел, 
вітчизняного та зарубіжного до-
свіду конфліктів і стресорів у сфе-
рі фізичної культури і спорту.

2)  визначити теоретико-ме-
тодологічні підходи до управління 
конфліктами в закладах фізичної 
культури та спорту;

2) визначити шляхи подолання 
наслідків конфліктів (міжособис-
тісних, у соціальних групах).

Об’єктом дослідження є про-
цеси управління конфліктами у за-
кладах фізичної культури і спорту.

Предмет дослідження – теоре-
тико-методологічні аспекти управ-
ління конфліктами у закладах фі-
зичної культури і спорту.

Матеріал і методи дослі-
дження. Вирішення поставлених 
завдань здійснювалось із засто-
суванням сучасних загальнонау-
кових і спеціальних методів: по-
рівняльно-історичного аналізу 
(для вивчення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду управління 
конфліктами та стресостійкістю); 
аналіз і синтез (для аналізу теоре-
тико-методологічних підходів до 
управління конфліктами в закла-
дах фізичної культури і спорту; ви-
значення сутності та необхідності 
управління конфліктами у сфері 
фізичної культури і спорту).

Результати дослідження. 
Проблема конфліктних ситуацій 
в організаціях і на підприємствах, 
у тому числі в закладах фізичної 
культури і спорту (ЗФКіС), широ-
ко досліджується в сучасній літе-
ратурі, але незважаючи на це, вона 
залишається актуальною з огляду 
на вплив конфліктних ситуацій 
на працездатність спортсменів і 
персонал, морально-психологіч-
ний клімат у спортивній команді. 
Конфлікти завдають значної шко-
ди ефективній взаємодії в коман-
дах, викликають стресові ситуації, 
що заважають навчанню, спри-
чиняють втрату ресурсів і часу. 
Своєчасно виявлені та вирішені 
конфліктні ситуації можуть ста-

ти засобом вирішення нагальних 
проблем управління ЗФКіС. Кон-
флікти у ЗФКіС пов’язані з дією 
людського фактору, тому сучас-
ним керівникам і тренерам важли-
во оволодіти технікою управління 
ними для того, щоб запобігти не-
обхідності розв’язування конфлік-
тних ситуацій з їх наслідками [8, 
11].

Термін «конфлікт» є дефіні-
цією багатьох науковців з питань 
психології особистості, загальної 
психології, медичної, соціальної 
психології, психотерапії, педаго-
гіки, політології, економіки. У за-
гальному розумінні конфлікт – це 
відкрите або приховане протисто-
яння між сторонами в результаті 
відстоювання ними взаємови-
ключних інтересів, цілей, позицій, 
суджень чи поглядів [7]. При цьо-
му кожна з конфліктуючих сторін 
вважає себе правою і рішуче всту-
пає в боротьбу за ці інтереси. Тому 
будь-який конфлікт передбачає 
присутність учасників і розгляд 
проблеми, через яку він виникає.

Передумовами конфлікту є [7]:
- наявність ситуації, яка сприй-

мається учасниками як непри-
йнятна для них, тобто конфліктна;

- неподільність об’єкта кон-
флікту, тобто вирішення власних 
проблем однією стороною можли-
ве лише за рахунок іншої сторони.

Основними ознаками конфлік-
ту є:

- усвідомлення сторонами про-
тилежної спрямованості інтересів, 
мотивів і суджень сторін;

- відкрите або приховане про-
тистояння сторін, що спричиняє 
взаємну шкоду;

- психологічна напруженість, 
наявність негативних емоцій по 
відношенню до іншої сторони;

- залучення учасників до кон-
фліктної діяльності, що усклад-
нює її припинення [7].

Теоретико-методологічною 
основою конфліктології є тео-
рія соціального конфлікту, теорія 
структурної рівноваги, структур-
но-функціональний підхід, когні-
тивна теорія, теорія поведінкової 

стратегії у конфлікті К. Томаса. 
Значення конфліктів у суспільстві 
полягає в тому, що вони, незважа-
ючи на свій деструктивний харак-
тер і негативне сприйняття людей, 
забезпечують розвиток суспіль-
ства чи підприємства [7].

З цієї точки зору конфлікт мож-
на розглядати як фактор стабіль-
ності організації, а вміле управ-
ління конфліктами та стійкість 
до конфліктів покращують клімат 
в організації. Сутність конфлікту 
важко пояснити одним науковим 
визначенням, тому існує низка де-
фініцій цього поняття. Конфлікт 
(від англ. «conflictus» – бійка) 
–  процес крайнього загострення 
протистояння, боротьби двох або 
більше сторін під час вирішенні 
важливої для них проблеми, що 
супроводжується негативними 
емоціями і потребує вирішення 
[7].

Згідно з визначенням Т.Л. Мос-
тенської, конфлікт - це поняття, 
яке стосується людини, її поведін-
ки та взаємодії людей [14].

О.М Конопатська зазначає, що 
конфлікт (від лат. «konfliktus» – 
зіткнення) – це зіткнення проти-
лежних інтересів (цілей, позицій, 
думок, поглядів тощо) на основі 
суперництва; це відсутність вза-
єморозуміння з різних питань, 
пов’язаних з гострими емоційни-
ми переживаннями [6].

На думку М.В. Шиліна, кон-
флікт – це зіткнення протилежно 
спрямованих цілей, інтересів, по-
зицій, думок або поглядів двох або 
більше людей. В основі будь-якого 
конфлікту лежить ситуація, що 
містить або суперечливі позиції 
сторін з будь-якого питання, про-
тилежні цілі чи засоби їх досяг-
нення, або невідповідність інтер-
есів, бажань, нахилів опонентів 
тощо [23].

Вчені А.Д. Геген, Т.В. Алесин-
ська 2006, В.М. Меленчук 2020, 
М.Г. Подопригора 2008 визнача-
ють поняття «конфлікт на підпри-
ємстві» з точки зору управління, 
Тірпак І.В., Тірпак В.І., Жуков 
С.А. 2011 відзначають, що кон-
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флікт –  це відсутність згоди між 
двома або більше сторонами, яки-
ми можуть бути конкретні особи 
чи групи. Кожна сторона робить 
усе можливе для того, щоб її точка 
зору чи ціль була прийнята, але не 
дає іншій стороні робити подібні 
кроки [22].

Конфлікт може бути дисфунк-
ціональним і призвести до зни-
ження особистої задоволеності, 
групової співпраці та ефективнос-
ті бізнес-структури, організації 
в цілому [22]. М.Г. Подопригора 
2008, Т.В. Алесінська 2006 ствер-
джують, що конфлікт – це відсут-
ність домовленості двох або біль-
ше сторін [12, 16]. Досягненню 
домовленості у такому випадку 
сприяє керівник (менеджер) цієї 
або іншої організації.

Відповідно до своєї ролі, ме-
неджер зазвичай знаходиться в 
центрі будь-якого конфлікту в ор-
ганізації і покликаний вирішувати 
його всіма можливими способами. 
Управління конфліктами є однією 
з найважливіших функцій лідера.

О. Гарматюк зазначає, що, з 
одного боку, конфлікт є сигналом 
того, що в людських стосунках 
сталося щось негативне, є непоро-
зуміння, з іншого боку – конфлікт 
це розбіжності, які дозволяють 
виявити слабку ланку ланцюга ви-
робництва чи особистості, у від-
носинах персоналу організації [3].

М.В. Шилін (2021) наголошує, 
що конфлікт – це найгостріший 
спосіб вирішення конфлікту інтер-
есів, цілей, поглядів, що виникає в 
процесі соціальної взаємодії, яка 
полягає у протидії учасниками цієї 
взаємодії, що, зазвичай, супрово-
джується негативними впливами 
на соціальну взаємодію емоцій за 
межами правил і норм [23].

Конфлікти є предметом ви-
вчення науки «конфліктологія». 
А.Д. Гаген описує конфлікт як зі-
ткнення двох або більше сильних 
мотивів, які не можуть бути задо-
волені одночасно. Психологічний 
конфлікт пов’язаний з тим, що 
ослаблення одного спонукального 
стимулу призводить до посилення 

іншого і вимагає нової оцінки си-
туації [2].

Конфлікти можуть мати як по-
зитивні, так і негативні наслідки, 
які можуть бути викликані кон-
фліктом інтересів і лінією пове-
дінки його сторін. Сучасна наука 
розглядає конфлікт не тільки в не-
гативному, а й у позитивному пла-
ні: як спосіб розвитку організації, 
групи та особистості, виділяючи 
в суперечності конфліктних ситу-
ацій позитивні сторони, пов’язані 
з розвитком і суб’єктивним розу-
мінням життєвих ситуацій [2].

Багато англо-американських 
авторів підкреслюють у своїх ви-
значеннях суперечності цілей та 
інтересів, але не дають чіткого 
визначення поняття «конфлікт». 
Конфлікт часто розглядають як 
змагання за інтереси. Теорія Тома-
са дає відповідь на питання «Яку 
ситуацію можна назвати конфлік-
том?» а саме якщо ситуації визна-
чаються як реальні, вони є реаль-
ними за своїми наслідками. Тобто, 
конфлікт стає реальністю, коли він 
сприймається як конфлікт хоча б 
однією зі сторін [23].

Виходячи з теорії Томаса, кон-
флікт стає реальністю, коли він 
сприймається як конфлікт хоча 
б однією стороною. Відповідно, 
можна стверджувати, що за допо-
могою вмілого управління стре-
сом ключових ланок і всього ко-
лективу в цілому можна знизити 
рівень конфлікту.

О. Савіна і О. Кувалдіна (2021) 
вказують на сучасне розуміння 
конфлікту як позитивного явища, 
розглядаючи конфлікт через по-
трясіння, дезорганізацію щодо по-
переднього розвитку і, відповідно, 
як генератор нових структур [26].

Т.І. Сергієнко (2012) та 
М.В. Шилін (2021) визнача-
ють конфлікт як взаємодію двох 
об’єктів, які мають несумісні цілі 
та шляхи досягнення цих цілей. 
Такими об’єктами можна вважати 
людей, окремі групи, монополії, 
класи, соціальні інститути тощо, 
діяльність яких так чи інакше 
пов’язана з постановкою та ви-

рішенням завдань організації та 
управління, прогнозування та при-
йняття рішень, а також цілеспря-
мованого планування діяльності 
[18, 23].

Сучасні підходи до поняття 
«конфлікт» ґрунтуються на тому, 
що постійна і повна гармонія, від-
сутність нових ідей, що вимагають 
зміни старих стереотипів і методів 
роботи, неминуче призводять до 
стагнації, гальмують розвиток 
інновацій і прогрес у всій органі-
зації [4]. Менеджери повинні по-
стійно підтримувати конфлікт на 
рівні, необхідному для творчих 
інновацій в організації, вміло ке-
рувати ними для досягнення цілей 
певної установи.

Особливо яскраво це проявля-
ється у діяльності різноманітних 
установ, організацій сфери фізич-
ної культури і спорту (спортивні 
команди, клуби, фізкультурно-
оздоровчі організації, рекреаційні 
клуби та ін.).

Більш докладніше зупинимось 
на діяльності спортивних команд. 
Заняття спортом - це екстремаль-
ні види діяльності, які висува-
ють найвищі вимоги до психіки 
спортсмена. У сучасному спорті 
можна виділити величезний і зі-
номанітний спектр емоцій, різно-
номанітних стресових ситуацій 
і негативних впливів, з якими 
спортсмен повинен боротися, щоб 
досягти високих результатів.

О.А. Шинкарук зі співавтора-
ми (2017) вважають, що подальше 
зростання спортивних досягнень 
у світі буде пов’язане з удоскона-
ленням засобів і методів підготов-
ки спортсменів, де питання пси-
хологічної підготовки є особливо 
важливими. Психіка спортсмена 
вдосконалюється лише при актив-
ній взаємодії із зовнішнім світом 
у процесі тренувальної та зма-
гальної діяльності. Успіх у спорті 
значною мірою залежить від інди-
відуально-психологічних особли-
востей спортсмена, а конкретні 
види спорту висувають до нього 
певні вимоги і водночас формують 
якості особистості, необхідні для 
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успішного здійснення внутріш-
ньої діяльності і подолання стресу 
[25]. Поняття «стрес» Р. Лазарус, і 
С. Фолкман (2011) визначають як 
неспецифічну реакцію організму 
(«загальний адаптаційний син-
дром») у відповідь на будь-які не-
сприятливі впливи [9].

Концептуальна модель управ-
ління конфліктами в ЗФКіС пе-
редбачає опис стану особистості в 
екстремальних умовах на фізіоло-
гічному, біохімічному, психологіч-
ному, поведінковому рівнях. Вчені 
виділяють три стадії стресу - три-
вожність, опір і виснаження [1, 9].

- початок стресу сприймається 
організмом як сигнал до «мобі-
лізації». Це шоковий етап. Його 
основними симптомами є знижен-
ня м’язового тонусу і температу-
ри;

- другий етап характеризується 
мобілізацією захисних сил орга-
нізму та їх стійкістю до шкідливо-
го впливу. На цьому етапі слід очі-
кувати загальне чи електоральне 
зростання різних показників;

- якщо дія стресора триває, то 
настає третя стадія – посилене ви-
снаження і занепад сил, організм 
втрачає здатність пристосовувати-
ся до умов життя.

Через відсутність загальної те-
орії стресу не існує його загально-
прийнятого визначення. Розгляда-
ючи їх різноманітні варіанти, О.А. 
Шинкарук, відзначала такі компо-
ненти стресу [24]:

- іноді це поняття приписують 
стану тривоги в організмі, який 
він прагне усунути або зменшити. 
У цьому сенсі поняття стресу мало 
чим відрізняється від таких непри-
ємних станів, як тривога, легкий 
біль і дисонанс;

- стреси також розглядають 
як психологічні та поведінкові 
реакції, що відображають стан 
внутрішньої тривоги або її при-
душення. Такі стресопротекторні 
реакції або індикатори спостері-
галися в різноманітних функціо-
нальних проявах, включаючи емо-
ційні, когнітивні та поведінкові;

- стрес визначається як по-

дія або стан у фізичному чи со-
ціальному середовищі, що при-
зводить до впровадження заходів 
щодо уникнення агресії, рішення 
про усунення та пом’якшення за-
грозливих станів. Такі поняття, як 
«стресори», схожі на поняття не-
безпеки, загрози, тиску, конфлікту, 
розчарування та екстремальних 
ситуацій. Характер стресової ре-
акції причинно пов’язаний з пси-
хологічною структурою особис-
тості, яка взаємодіє із зовнішньою 
ситуацією через процеси оцінки та 
самозахисту.

Р. Лазарус зазначає, що лише 
пов’язуючи характер стресової 
реакції з психічними процесами, 
які діють з різними психічними 
структурами, можна сподівати-
ся пояснити походження явища і 
мати можливість їх передбачити 
[9].

Психологічний стрес як осо-
бливий психічний стан є своєрід-
ним відображенням, – суб’єктом 
складної, екстремальної ситуації, 
в якій він опинився. Специфіка 
психічного відображення визна-
чається процесами діяльності, 
характер яких (їх суб’єктивна зна-
чущість, інтенсивність, тривалість 
тощо) значною мірою визначаєть-
ся обраними або прийнятими нею 
цілями, досягнення яких мотиву-
ється змістом мотивів. У процесі 
діяльності мотиви емоційно «на-
повнюються», поєднуються з на-
пруженими емоційними пережи-
ваннями, які відіграють особливу 
роль у виникненні та перебігу ста-
нів психічної напруженості. Пси-
хічна напруженість часто ототож-
нюється з емоційною складовою 
діяльності.

Заняття спортом у закладах 
фізичної культури і спорту мають 
низку особливостей:

1. Прояв м’язової діяльності в 
різних формах під час виконання 
спеціальних фізичних вправ.

2. Спеціальна систематична 
підготовка, у процесі якої застосо-
вуються та вдосконалюються пев-
ні рухові навички та розвиваються 
необхідні для цього виду спорту 

фізичні якості (сила, витривалість, 
швидкість, спритність рухів) та 
вольові риси характеру (сміли-
вість, рішучість, ініціативність, 
воля до перемоги тощо).

3. Досягнення найвищих ре-
зультатів у конкретному виді 
вправ.

4. Спортивна боротьба, яка осо-
бливо загострюється під час спор-
тивних змагань, які (як і система-
тичні тренування) є обов’язковою 
частиною спортивної діяльності.

5. Психологічні навантаження 
в стресових ситуаціях (передстар-
това лихоманка, змагальні страхи, 
поразка). Особливий вплив на роз-
виток психологічних особливос-
тей особистості спортсмена має 
змагальна діяльність. У змагаль-
ній поведінці спортсмена яскраво 
проявляються специфічні риси 
особистості. Вони формуються і 
розвиваються під час його трену-
вальної та змагальної діяльності. 
Виділяють чотири основні якості 
цього типу [1]: конкурентна емо-
ційна стійкість; спортивна само-
регуляція; конкурентна мотивація;  
стабільність.

Довгий час багато дослідни-
ків стресу вважали фізіологічний 
стрес основним або єдиним стре-
сором у спорті [1, 4, 9, 11, 25]. Але, 
як виявилося, психічні фактори в 
спорті є сильнішими стресорами. 
Тому ступінь стресу слід оціню-
вати на основі комплексного ви-
вчення психічних і фізіологічних 
компонентів. Нині спортсменам 
доводиться протистояти низці 
факторів, які можна розділити на 
дві основні групи [1]: передзма-
гальні та змагальні; а сприйнят-
тя стресорів спортсменами дуже 
індивідуальне та вибіркове. До 
факторів стресу перед змаганням 
належать: попередня погана під-
готовка та результати змагань; 
конфлікти з тренером, товариша-
ми по команді або родиною; по-
зиція фаворита перед змаганнями; 
поганий сон за день або за кілька 
днів до початку; погана організа-
ція змагань; попередні невдачі; за-
вищені вимоги; тривала дорога до 
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місця змагань; постійні думки про 
необхідність виконання завдання; 
незнайомий суперник; попередні 
поразки від цього суперника. До 
конкурентних стресових факторів 
належать: невдачі на старті; упе-
реджене суддівство; відкладений 
старт; докори під час змагань; під-
вищене збудження; значна перева-
га суперника; несподівано високі 
результати суперника; візуальні, 
акустичні та тактильні перешкоди; 
реакція аудиторії; поганий фізич-
ний стан; страх смерті [1].

Серед факторів, що визнача-
ють вплив психічного напруження 
на спортсменів, виділяють різні 
індивідуально-психологічні та 
особистісні аспекти і, перш за все, 
так звана емоційна стійкість (стій-
кість до стресу). Розуміючи стре-
состійкість як здатність спортсме-
на підтримувати високу розумову 
і фізичну працездатність під впли-
вом сильних емоційних факто-
рів (стресорів), більшість вчених 
пов’язують природу стресостій-
кості з індивідуальними відмін-
ностями властивостей  нервової 
системи і темпераменту. Однак, 
як показують дослідження, залеж-
ність психічного напруження від 
особливостей нейропсиходинамі-
ки не можна розглядати однознач-
но. Факти свідчать, що властивості 
нервової системи та темпераменту 
визначають її вплив на спортсмена 
не самі по собі і безпосередньо, а 
залежно від ряду індивідуальних 
та особистісних особливостей – 
мотивів і установок особистості, 
соціального статусу, психічних 
процесів тощо. Як показує прак-
тика роботи, пов’язаної з психоло-
гічним забезпеченням спортивної 
діяльності, для юних спортсменів 
характерні збалансовані нервові 
процеси збудження та гальмуван-
ня [1, 8, 24].

Однак їх психоемоційне наван-
таження призводить до відхилень 
від середніх значень ЧСС, по-
силює високочастотний і низько-
частотний пульс. Цей факт фіксує 
вплив центрального контуру регу-
ляції на синусово-передсердний 

вузол у стресових ситуаціях. Та-
ким чином, психоемоційний стрес 
активізує парасимпатичні зв’язки 
вегетативної регуляції, що прояв-
ляється у фізіологічній реакції на 
стрес. Крім зміни частоти серце-
вих скорочень, можна спостеріга-
ти різні функціональні порушення 
в організмі, аж до зниження імуні-
тету, виникнення і розвитку інфек-
ційно-вірусних захворювань через 
зниження стресостійкості. Тому 
наявність емоційної стійкості у 
спортсменів дуже важлива в спор-
тивній діяльності. 

Емоційна стійкість є одним із 
факторів надійності в змагальній 
діяльності. Емоційна стійкість 
особливо необхіднаа для спортс-
менів з ознаками невротизму, які, 
зазвичай, менш успішні на змаган-
нях. Для підвищення емоційної 
стійкості спортсмен повинен по-
стійно контролювати свої емоції, 
– як негативні, так і позитивні; 
тримати їх у «рамках», працювати 
над культурою їх прояву. Маємо 
на увазі, що спортсмен зможе до-
сягти успіху в стресових ситуаці-
ях, лише якщо зможе ефективно 
керувати своїм емоційним станом. 
Дані літературних джерел свід-
чать [1, 5, 9, 10, 19], що структура 
стресостійкості спортсменів пред-
ставлена як системна властивість, 
що проявляється в результаті ін-
тенсивної спортивної діяльності 
спортсменів, у процесі подолання 
стресових факторів у змаганні.

Основою структури стресос-
тійкості є такі складові [1]:

- психодинамічні властивості 
(активність, ригідність, емоційна 
збудливість, швидкість реакцій);

- вольові якості (витривалість, 
цілеспрямованість, наполегли-
вість, самовладання, ініціатив-
ність, самостійність, відповідаль-
ність, енергійність);

- особливості саморегуляції по-
ведінки (планування, моделюван-
ня, оцінка результатів, гнучкість, 
загальний рівень саморегуляції 
поведінки);

- мотивація (мотивація прагну-
ти до успіху).

Однак, слід зазначити, що 
стрес не завжди пов’язаний з не-
гативними переживаннями і має 
негативне забарвлення (хоча здав-
на вважалося, що стрес завжди не-
гативний, його викликають лише 
негативні фактори). Дослідження 
останнього десятиліття свідчать, 
що механізм стресу може вступа-
ти в дію не тільки під впливом не-
гативних факторів, але й під впли-
вом будь-яких сильних емоцій. 
Тому в сучасному формулювання 
стрес визначається як неспецифіч-
на реакція організму на будь-який 
вплив на нього [1, 9, 24].

Відповідно до теорії стресос-
тійкості люди поділяються на чо-
тири основні групи.

До першої належать люди, 
які більш схильні до негативного 
впливу зовнішніх факторів. Їх осо-
бливість полягає в тому, що вони 
не можуть пристосуватися до на-
вколишніх реалій і не схильні змі-
нювати свою поведінку.

До другого – люди, які вну-
трішньо готові до змін. Проте змі-
ни не радикальні, а спокійні. Ця 
категорія може сприймати лише 
поступову трансформацію, крок за 
кроком. Радикальні зміни можуть 
збити їх з пантелику, призвести до 
депресії, нервових зривів.

До третього типу належать 
люди, які є досить принциповими 
у своїх переконаннях і помірно ло-
яльні до зовнішніх змін. Вони мо-
жуть просто погодитися на швид-
кі зміни, а не чекати поступової 
трансформації.

До четвертої категорії нале-
жать люди, яких без перебільшен-
ня можна назвати стресостійкими. 
Вони витримують негативний 
вплив навколишнього середови-
ща. Психіка таких осіб захищена 
від впливу деструктивних ситуа-
цій. У спорті поняття стресостій-
кості розглядається через призму 
емоційної стійкості, під якою біль-
шість дослідників розуміють влас-
тивість або якість особистості, що 
сприяє високому продуктивному 
стресу [20, 21].

Так, О.П. Карпова у статті 
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«Екстремальний спорт як модель 
адаптації до психоемоційного на-
пруження» [4] описує стрес як ре-
зультат адаптації, внаслідок якої 
організм набуває нової якості, а 
саме адаптації в формі стійкості, 
(стійкість до стресів, тренова-
ність). 

Т.С. Кириленко (2007) зазна-
чає, що стресостійкість спортс-
менів зводиться до поняття емо-
ційної стійкості і розглядається з 
функціональних позицій як якість, 
риса, властивість, що впливає на 
характер діяльності [5].

На думку С.Д. Максименка і 
співавтори (2005) та Т.І. Сергієнка 
(2012), стресостійкість характе-
ризується вмінням контролювати 
свої емоції, зберігати високу пра-
цездатність, без напруження здій-
снювати екстремальні види діяль-
ності. Рівень стресу (оптимальний 
чи надмірний), форми його впливу 
на спортсмена (збудливі чи галь-
мівні) проявляються по-різному. 
Ознаками надмірного порушення 
є: різке підвищення пульсу, при-
скорене та поверхневе дихання, 
підвищення тонусу м’язів, трем-
тіння, напружена міміка, неспо-
кій і т. д. Ознаками відсутності 
збудження є: млявість, сонливість, 
позіхання, уповільнені рухи тощо 
[10, 18].

Стан оптимального рівня збу-
дження відповідає помірним зру-
шенням, що проявляються і ззовні, 
але значення будь-якого показника 
для кожного спортсмена є індиві-
дуальним. За поведінкою спортс-
мена перед стартом, зовнішніми 
проявами його психічного стану 
та зміною частоти серцевих ско-
рочень (ЧСС) можна судити про 
рівень його напруженості в даній 
ситуації, і на підставі цього оці-
нити стан як сприятливий, або не-
сприятливий. Спортсмени мають 
основні уявлення про формування 
стресу та його негативний вплив 
на результати виступів у спортив-
них змаганнях. Водночас їм не за-
вжди вдається вчасно усвідомити 
відсутність необхідних навичок 

подолання стресу та звернутися до 
спортивного психолога для покра-
щення психологічної підготовки. 
Хоча в результаті психологічної 
роботи нервова система спортс-
мена реагує на подразники більш 
збалансовано, внутрішньо чи зо-
вні — не має значення. Внутріш-
нє роздратування – це думка, яка 
заважає зосередитися. Зовнішні 
подразники – суперники, глядачі, 
вболівальники, яким не комфорт-
на погода чи інші умови, які також 
впливають і дисбалансують психі-
ку спортсмена.

Разом з фізичними складови-
ми успіху сучасного спортсмена 
не менш важливим є психічний 
стан. Таким чином, можна зро-
бити висновок, що стресостій-
кість спортсменів – це системна 
якість особистості, яка є набутою 
і проявляється у напруженій пси-
хо-фізичній діяльності. Емоційні 
механізми стресостійкості визна-
чаються в структурі системи само-
регуляції.

Висновки. Аналіз підходів 
до поняття «конфлікт», дозволив 
сформулювати таке визначення:  
конфлікт – це зіткнення проти-
лежних інтересів, думок або по-
глядів двох чи більше людей на 
основі суперництва, в основі якого 
лежить ситуація, що містить від-
сутність взаєморозуміння з різних 
питань та причин, що пов’язані з 
бурхливими емоційними пережи-
ваннями.

Визначені передумови його 
виникнення та основні ознаки. 
Висвітлені стадії конфліктів спор-
тивних проектів, основні етапи 
розвитку та причини їх виникнен-
ня. 

Визначено, що основними 
функціями конфлікту є діалектич-
на (що слугує для виявлення при-
чин конфліктної взаємодії) і кон-
структивна (яка полягає у тому, 
що конфліктна напруга може бути 
спрямована на досягнення мети). 

Конфліктом у закладі фізично-
го виховання та спорту визначено 
складну міжособистісну ситуацію, 

яка виникає між двома і більше 
учасниками спортивних проєктів 
(тренерсько-викладацьким скла-
дом, або між спортсменами, між 
співробітниками і спортсменами 
тощо) за різних причин, які не-
суть інтенсивний заряд негатив-
них емоцій для одного чи всіх 
учасників. Визначені особливості 
конфліктів в закладах фізичної 
культури та спорту, що виникають 
як реакція на перешкоду у досяг-
ненні первинних, тобто основних, 
цілей спортивної діяльності; пере-
шкоду до досягнення вторинних 
цілей, що мають особистісний 
характер, цілей спільної спортив-
ної діяльності; поведінки, що не 
відповідає прийнятим нормам від-
носин, і поведінки людей у про-
цесі тренування, що не відповідає 
їхнім очікуванням; особисті кон-
флікти, що виникають у силу осо-
бистісних особливостей суб’єктів 
тренувального процесу тощо. 

Ідентифіковано види та типи 
конфліктів у закладах фізичного 
виховання та спорту. Проаналізо-
вано поняття «стрес» й визначені 
передзмагальні та змагальні стрес-
фактори спортсменів. Відповідно 
негативну складову стресу треба 
зменшувати, а позитивну вміло 
використовувати для управлін-
ня спортивними проектами. До-
сліджено, що рівень стресу може 
бути оптимальний або надмірний, 
а форми його впливу на спортсме-
на – збудлива або гальмівна, про-
являються зовні по-різному. 

Стресостійкість багато в чому 
визначає індивідуальні особли-
вості і стиль мислення особистос-
ті спортсмена в стресогенних умо-
вах, а стійкість до стресу пов’язана 
з результативною стороною діяль-
ності - продуктивністю.

Перспективи подальшого до-
слідження полягає у подальшому 
вивченні психологічних аспектів 
проблематики менеджменту галу-
зі фізичної культури і спорту.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність будь-
якого конфлікту інтересів.

© Кравченко Т., Чупрун Н., 2022
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