
Як поводитися з конфліктною особистістю 

 

1. Необхідно мати на увазі, що в таких людей є деякі приховані потреби, які, 

як правило, пов'язані з минулими втратами й розчаруваннями, і вони 

задовольняють їх у такий спосіб. Наприклад, понадагресивна людина своєю 

агресивністю намагається придушити малодушність і лякливість. 

 

2. Варто взяти під контроль свої емоції й дати вихід емоціям цієї людини, 

якщо маєте намір продовжувати з ним спілкуватися. 

 

3. Не приймати на свій рахунок слова й поведінку даної людини, знаючи, що 

для задоволення своїх інтересів важка людина так поводиться з усіма. 

 

4. При виборі відповідного стилю дії в конфліктній ситуації вам належить 

ураховувати, до якого типу людей він відноситься. 

 

5. Якщо вважаєте за необхідне продовження спілкування з важкою людиною, 

ви повинні наполягати на тому, щоб людина казала правду, неважливо – 

яку. Ви повинні переконати його в тому, що ваше ставлення до нього буде 

обумовлюватися тим, наскільки він правдивий з вами й наскільки 

послідовно він буде поводитись надалі, а не тим, що він буде в усьому з 

вами погоджуватися. 

 

6. Таким чином, у конфліктній ситуації або в спілкуванні з важкою людиною 

ви повинні спробувати побачити в ньому не тільки друга, але й кращі 

якості. Оскільки ви вже не зможете змінити ні систему його поглядів і 

цінностей, ні психологічні особливості його нервової системи, необхідно 

підібрати до нього “ключик”, виходячи з вашого життєвого досвіду й 

бажання не ускладнювати ситуацію й не доводити людину до стресу. Якщо 

ж не спромоглися до нього “підібрати ключ”, то залишається один-єдиний 

засіб – перевести таку людину в розряд стихійного лиха. 

 

7. Намагайтеся виключати зі спілкування з конфліктною людиною будь-які 

судження й оцінки, що зачіпають гідність співрозмовників, іронічно 

зауваження, висловлення з почуттям переваги або зневаги. 

 

8. У спілкуванні з конфліктною людиною не скупіться наповнювати свою 

мову «Прошу вибачити», «Буду дуже вдячний», «Якщо це Вас не 

обтяжить». 

 

9. Запропонуйте конфліктуючій стороні стати на Ваше місце, це зніме 

критичний настрой і перемкне «горланя» з емоцій на вирішення проблеми. 

 

 

 



Про що варто пам'ятати, при спілкуванні з таким типом людей: 

1. У конфлікті в людини домінує не розум, а емоції. Це призводить до 

афекту. У цей момент свідомість просто відключається. Людина не 

відповідає за свої слова, учинки й згодом за це йому дуже незручно. 

 

2. Не приймайте на свій рахунок слова й поведінку конфліктуючої сторони. 

Важка людина так поводиться з усіма! 

 

3. Для вибору правильного стилю дій у конфліктній ситуації варто зрозуміти, 

до якого типу відноситься ваш опонент. 

 

До речі, останнє досить важко здійснити в критичній стресовій ситуації, 

якою безумовно є конфлікт.  


