
Конфлікти водіїв в дорожніх умовах 

 

Конфлікт - це силова форма реалізації плану дій, поведінки у вигляді 

зіткнення та боротьби сторін за для досягненні власних цілей і при наявності 

між сторонами суперечностей, які не були усунені в інший спосіб. 

 

Конфліктна ситуація - це сукупність всіх обставин і цілей конфлікту, 

сторін (учасників) конфлікту, форм реалізації (стратегій) конфлікту, задіяних 

матеріальних і духовних ресурсів, треті сторони, спостерігачі та інші 

особливості конфліктної диспозиції. 

Ескалація конфлікту - це процес нарощування конфліктних зусиль 

сторін конфлікту для досягнення поставлених цілей. Мета конфлікту 

визначається предметом суперечності. 

Етапи ескалації конфлікту 

1. Посилення тиску. 

2. Суперечка, полеміка. 

3. Протидія здорових аргументи, непоступливість. 

4. Загрози. 

5. Втрата особи (образи). 

6. Перехід від погроз до дій (фізичні дії). 

7. Тотальна деструкція (бійка). 

8. Втрати і збитки. 

9. Подальші складності (фізичні, юридичні, моральні та ін.). 

 

Конфлікти на дорозі: причини 

1. Психологічні причини. Часто конфлікт у дорожніх ситуаціях 

визначається вже сам факт керування автомобілем, адже машина вважається 

джерело підвищеної небезпеку. Несправності автомобіль викликає у 

більшості водіїв почуття тривоги, що переростає в дратівливості. 

Багато що залежить від самого водія - його структура особистості та 

досвід водіння, його психоемоційний стан. Часто агресивна поведінка на 

дорозі буває викликано така негативні емоції, як гостре розчарування або 

гнів. 

Фактори зовнішнього середовища також впливають на психологічний 

стан водія, провокуючи створення конфліктних ситуацій. Важливим є 

наявність поруч конфліктного пасажира. Будь-яке "з'ясування стосунків" 

може спровокувати водія на агресивне водіння. 

Конфлікти виникають там, де з'являються "пересічні інтереси". На 

дорозі вони часто перетинаються в самому прямому сенсі слова. Основні 

причини конфліктів на дорогу є конкуренція з іншими водіями, а також 

неповага один друг. 

2. Поведінкові причини зумовлені особливостями поведінки водія на 

дорозі, що може створювати небезпеку та загрозу для інших учасників 

дорожнього руху.  



3. Морально-етичні причини зумовлені станом вихованості водія, 

сумлінністю відповідальністю, толерантністю, зваженістю та іншими 

морально-етичними якостями особистості. Зокрема тут можна вказувати на 

свідоме порушення правил дорожнього руху, як фактор утворення 

конфліктних ситуацій тощо.   

 

Запобігання конфліктам на дорозі 

У конфлікт може бути втягнутий будь-яка людина, але не кожен вміє 

його правильно вирішити. Перевчити оточуючих вас людей шансів мало. 

Зауважимо те, що всі індивідуальні, і потрібно  відповідати, перш за все, за 

свою поведінку, а вже потім повчати інших. 

Для вирішення конфліктних ситуацій на дорозі можна 

застосовувати такі прийоми: 

1. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. 

2. Спробуйте переключитися із особистості водія на причину 

проблеми, можливо це дозволить зняти напругу. Взаємні звинувачення 

навряд чи допоможуть. 

3. Перед тим як відповісти на претензії іншого водія, зробіть три 

невеликих вдиху і видиху. Не поспішайте із висновками. 

4. Похваліть свого опонента за те, в чому він дійсно хороший. 

5. Дотримуйтесь правило трьох Д: "Дай дорогу дурню".  

 

 

Що требі знати і робити, якщо ви відчуваєте агресію з боку іншого 

водія?.  

Конфлікти на дорогах, як правило, провокують люди, які перебувають 

під впливом постійного стресу або відчувають серйозне психологічний тиск. 

Такі водії легко втрачає контроль над своїми емоціями, загрожує, ображає, 

готові навіть пожертвувати свій автомобіль, але помститися! Починається все 

з образливими жестами і загрози, які згодом переростає в серйозному 

конфлікті. 

• Майте на увазі, що, йдучи на обгін або ж не поступаючись дорогою, 

ви самі провокуєте людей на агресивну поведінку. 

• Тримайтеся подалі від машин, що їдуть занадто повільно або занадто 

швидко. Можливо, за кермом знаходиться не зовсім адекватна людина. 

• Якщо водій лається або демонструє вам грубі жести, ніколи не 

проявляйте грубість у відповідь. Просто не звертайте уваги на його агресію. 

Намагайтеся не дивитися на нього в упор. але й не допускайте зближення з 

ним. 

• Якщо агресивний водій наближається до вас, не виходьте зі своєї 

машини, закрийте двері. 

• Якщо ситуація вийшла з-під контролю, негайно викличте поліцію. 

 

Що робити, якщо ви відчуваєте за кермом агресивний стан? 



Якщо агресія за кермом виникає у вас все частіше, то це вже серйозна 

психологічна проблема, яку необхідно корегувати. Вона небезпечна тим, що 

водій реагує агресивно навіть на ситуації, які не є конфліктними. 

Щоб запобігти агресивному стану: 

• Плануйте свій час. Виїжджайте трохи раніше, з огляду на все 

затримки і зупинки на шляху прямування. 

• У пробці можна послухати приємну музику або аудіокнигу. Можна 

освоїти спеціальні релаксаційні вправи. 

• Не відповідайте грубістю на грубість, в такому випадку ви втрачаєте 

контроль над собою, тим самим дозволяючи кривдникові вами 

маніпулювати. 

• Зберігайте спокій, адже постійні конфлікти можуть привести до 

серйозних проблем зі здоров'ям. 

• Вчіться контролювати свою поведінку і емоції, в цьому вам може 

допомогти психолог. 

Конфлікти на дорозі розвивається досить швидко, а ціна їх буває 

чимале: ваше здоров'я або життя.  

Пам'ятайте: дорога - це стрес.  

Бережіть себе та інших на дорогах, уникайте конфліктів! 

 

 

Поведінка, яка допомагає зняти конфліктне напруження та 

агресію  в комунікації 

 

1. Зніміть градус напруги на самому початку конфлікту 

Важливо пам'ятати, що будь-який конфлікт простіше погасити на 

початковому етапі. З кожною наступною фразою і хвилиною знизити градус 

напруги завжди складніше. Це правило особливо актуально, коли ви 

відчуваєте, що ваш опонент - людина, яка погано контролює свої емоції. Ви 

завжди можете пом'якшити ситуацію. Головне - не треба доводити іншому 

водієві, що він винен. Так ви заощадите масу енергії. 

2. Використовуйте погляд 

Агресора, з яким ви зіткнулися, можна заспокоїти, зустрівшись з ним 

поглядом. Недовгий погляд, як ніби ви дивитеся людині в «третє око». Таким 

чином, він буде виглядати розфокусованим і зовсім неагресивним. 

3. Вчасно вийдіть з конфліктної комунікації 

Бачу, що людина підтискає вас на дорогу, подумайте, чи має сенс 

витрачати дні на оформленні ДТП. Грубість в такому випадку це у цього 

водія несистемна, бо немає відповідальності перед самим собою, своїми 

близькими, іншими людьми. Життя для такого водія  - це низка 

адреналінових спалахів, поки витримає серце. Коли ви відчуваєте 

напруження - краще пропустіть. Таким чином, ви виходите з комунікації. У 

такій ситуації навіть агресивна людина швидко заспокоїться, а він може 

зігнати  своє роздратування і патологічні реакції в іншому місці, наприклад у 

спортивній залі. Так всім буде краще. 



4. Попросіть вибачення, якщо винні самі 

Якщо ви самі порушили правило, створили складну ситуацію і 

відчуваєте, що назріває конфлікт, просто вибачиться. В цьому немає нічого 

ганебного. Такий крок допоможе уникнути маси негативу. Зверхність, 

пихатість, егоїзм - призводять до конфліктів. На дорозі часто зустрічається 

водії з великим Его, які в спірній ситуації починають його демонструвати, 

поки хтось не виявиться в лікарні або відділенні поліціїі. 

5. Зберігайте дистанцію  

Жест прикладання руки до грудей або легке знизування плечима 

також знижує градус агресії. Якщо ситуація вимагає вашої негативної 

реакції, покачайте головою. Вступає в діалозі, тому що агресор намагається 

вас образити і принизити, звертайтеся до нього на ви, таким чином 

зберігаючи психологічну дистанцію. Завжди можна сказати: "Якщо вам дуже 

треба, ви попросите, і я вас пропущу, давайте будемо поважати один одного" 

або "Я бачу, що ви дуже поспішаєте, але так ми навряд чи з вами швидше 

приїдемо". Якщо на вашу адресу звучать брутальні слова та висловлювання, 

відповідайте спокійним голосом, дивлячись як ніби в «третє око». 

6. Медитація допоможе тримати себе в руках 

Важливо помічати власні реакції. Якщо ви відчуваєте, що самі ви 

знаходитесь в зоні ризику, швидко роздратовані, не слухайте в машині гучну 

музику. Крім того, перед тим як сісти за кермо заспокойте нервову систему,  

налаштуйтеся на позитив і дайте собі завдання - помічати на своєму шляху 

тільки гарне. Спробуйте розслабитися, закрийте очі і поетапно, починаючи з 

очима, скидайте м'язову напругу. Розслабте очі, підборіддя, шия, плечі, руки, 

кисть, спина. З закритими очима зробіть глибокий повільний вдих. На видиху 

- видихайте своє напруження, негативні емоції, гнів, роздратування. З 

кожного зітханням уявляйте, як наповнюється легкість і спокій. Головне 

повільно дихати, зберігати розслабленість м'язів. За три хвилини ви відчуєте 

себе значно краще. Подібна практика допоможе вам стати терпиміше. 


