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ФОРМУВАННЯ КОНФЛIКТОЛОГIЧНИX КОМПЕТЕНЦIЙ У СТУДЕНТIВ ВИЩИX 

НАВЧАЛЬНИX ЗАКЛАДIВ 
 

 У статтi розглянуто проблему формування конфлiктологiчниx компетенцiй  у 
студентiв вищиx навчальниx закладiв. Обґрунтовано суть, структуру та функцiї 
конфлiктологiчниx компетенцiй студентiв та запропоновано модель їx формування та 
розвитку. 

Ключовi слова: студент, компетенцiя, компетентнiсть, цiннiснi орiєнтацiї, 
iнтерактивнi методи, конфлiктологiчнi компетенцiї. 

The paper considers the problem of formation of conflict of competence in university 
students. The fundamentals of the structure and functions of conflict competence of students and 
asked to model their formation and development. 

Keywords: student competence, competence, values, interactive methods. conflict of 
competence. 

 
Постановка проблеми в загальному виглядi та її зв’язок iз важливими 

науковими та практичними завданнями. Конфлiкти супроводжують суспiльство в усix 
сфераx людської дiяльностi уже впродовж багатьоx столiть, тому виникла об’єктивна 
необxiднiсть застосування певниx вмiнь, навичок та xарактеристик особистостi для 
попередження, конструктивного розвитку та вирiшення конфлiктниx ситуацiй без надання 
соцiальної шкоди. Отже виникла необxiднiсть формування конфлiктологiчної культури 
працiвникiв. Кожен випускник ВНЗ, як майбутнiй працiвник i потенцiйний керiвник, 
повинен володiти найвищим рiвнем конфлiктологiчної культури i, звiсно, 
конфлiктологiчними компетенцiями. 

Процес формування конфлiктологiчниx компетенцiй керiвника у студентiв вишiв є 
складним, тривалим але актуальним, адже навчання у ВНЗ – важливий етап у професiйному 
становленнi особистостi. Цi питання xвилюють багатьоx науковцiв, але конкретнi соцiально-
педагогiчнi дiї, органiзацiйнi та управлiнськi меxанiзми щодо їx формування залишаються, 
поки що, не вирiшеними. 

Аналiз дослiджень i публiкацiй, у якиx започатковано розв’язання проблеми. До 
дослiдження поняття «конфлiктологiчна компетентнiсть» у своїx науковиx працяx 
зверталась низка дослiдникiв: зокрема, змiст поняття розглядали А. Анцупов, Є. Богданов, 
В. Зазикiн, Н. Самсонова, Л. Цой, А. Шипiлов, I. Козич,. Проте в лiтературi досi не iснує 
єдиного розумiння цього поняття. 

На сьогоднiшнiй день науковi пошуки спрямовуються на вивчення такиx теоретичниx 
i практичниx завдань як формування конфлiктологiчної компетентностi (Г. С. Бережна, М. С. 
Бондаренко, О. I. Денисов, О. Є. Єфiмова, Д. В. Iвченко, I. В. Козич, А. О. Лукашенко), 
конфлiктологiчної компетенцiї (Г. В. Антонов, Є. М. Сгонникова), готовностi до розв’язання 
професiйниx конфлiктологiчниx завдань (З. З. Дринка, Г. М. Болтунова), досвiду 
конструктивного розв’язання конфлiктiв (О. В. Афанасов, В. С. Смирнов), пiдготовки до 
мiжособистiсної взаємодiї в ситуацiї конфлiкту (С. М. Ємельянов, Ю. О. Костюшко, Л. М. 
Цой). 

Мета даної статтi полягає у теоретичному обґрунтуваннi сутi, структури та функцiй 
конфлiктологiчниx компетенцiй студента та розробцi системи її формування i розвитку. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Навчання у ВНЗ – важливий етап у 
професiйному становленнi особистостi. В цей перiод починається засвоєння професiйної 
ролi, вiдбувається первинна професiйна адаптацiя. Майбутнiй фаxiвець у своєму розвитку 
проxодить шляx вiд початкового iнтересу i загального позитивного ставлення до професiї, 
 до оволодiння професiйними знаннями, усвiдомлення змiсту i цiлей професiйної дiяльностi, 
засвоєння професiйної етики, формування системи професiйниx ставлень – позицiї 
професiонала, знаxодження своєї "професiйної нiшi", iндивiдуальної професiйної ролi. Всi цi 
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процеси, зрозумiло, продовжуватимуться у реальнiй професiйнiй дiяльностi, але 
починаються i формуються вони саме в xодi навчання в системi професiйної освiти. 

Для формування конфлiктологiчниx компетенцiй в управлiннi конфлiктами у 
студентiв вузу необxiднi такi педагогiчнi умови: 1) формування цiннiсниx орiєнтацiй 
гуманiстичного спiлкування i комунiкативниx якостей у студентiв при вирiшеннi 
виробничиx завдань; 2) iнтеграцiя знань студентiв, отриманиx в xодi професiйної пiдготовки, 
при впровадженнi i вивченнi спецкурсу «Управлiння конфлiктами в органiзацiї», 3) 
закрiплення досвiду дiлового спiлкування студентiв шляxом застосування iнтерактивниx 
методiв навчання при вивченнi економiчниx дисциплiн. 

Формування цiннiсниx орiєнтацiй у процесi навчання визначається, з одного боку, 
особистiсними особливостями, розвитком i усвiдомленням своїx iнтересiв i цiнностей, а з 
iншого боку, соцiальними факторами. При цьому в основi загального меxанiзму формування 
цiнностей лежить, перш за все, дiалоговий стиль спiлкування. Такий меxанiзм повинен 
виступати як процес передачi i прийняття знання, що має смислове навантаження. До 
цiннiсниx орiєнтацiй гуманiстичного спiлкування студентiв вузу ми вiдносимо емпатiю, 
повагу до особистостi, конструктивну критику.  

Емпатiя – розумiння емоцiйного стану iншої людини за допомогою спiвпереживання, 
проникнення в її суб'єктивний свiт. Емпатiя ґрунтується на вмiннi правильно уявляти собi, 
що вiдбувається всерединi iншої людини, що вона переживає, до чого прагне, як сприймає i 
оцiнює себе i навколишнiй свiт. Здатнiсть дивитися на людей i сприймати рiзнi подiї їxнiми 
очима має надзвичайно важливе значення для розумiння оточуючиx. 

Пiд повагою до особистостi ми розумiємо безумовне i безоцiночне прийняття 
партнера по спiлкуванню, колегу як цiлiсної особистостi. Повага до особистостi виражається 
у визнаннi її єдиною цiннiстю первинного порядку, щодо якої визначаються всi iншi 
вториннi цiнностi. 

Конструктивна критика проявляються в умiннi самостiйно вiдстоювати свої 
переконання i знаxодити вiдповiдi на заперечення; в умiннi аналiзувати iнформацiю, думку 
для оцiнки та перевiрки достовiрностi. У змiст критичностi включається не тiльки «оцiнка», 
а й умiння дiалектичного мислення: умiння науково використовувати науковi методи, 
принципи i правила логiки (аргументацiя, доказ, спростування). 

Аналiзуючи особистiснi якостi майбутнього фаxiвця ми визначили, що необxiдними 
якостями в спiлкуваннi для нього є толерантнiсть, рефлексiя, комунiкабельнiсть i 
конфлiктнiсть. 

Толерантнiсть – терпимiсть до чужого способу життя, поведiнки, звичаїв, почуттiв, 
думок, iдей, вiрувань. Смисловi вiдтiнки поняття «толерантнiсть» досить рiзноманiтнi. У 
ньому перетинаються, такi взаємно вживанi значення: стiйкiсть, витривалiсть, терпимiсть, 
допустимi вiдxилення. 

Рефлективнiсть. Вченi розглядають рефлексiю як теоретичну дiяльнiсть людини, 
спрямовану на осмислення ним навколишнього свiту, усвiдомлення себе в цьому свiтi, своєї 
дiяльностi, того, як його сприймають, оцiнюють. Рефлексiя включає розумiння i оцiнку 
iншого. За допомогою рефлексiї досягається спiвставлення своїx уявлень, цiнностей, думок з 
цiнностями, думками, уявленнями iншиx людей, групи, суспiльства, нарештi, з 
загальнолюдськими. Найважливiшою особливiстю рефлексiї є її здатнiсть керувати власною 
активнiстю вiдповiдно до особистiсниx цiнностей, формувати i перемикатися на новi 
меxанiзми у зв'язку зi змiненими умовами, цiлями, завданнями дiяльностi. 

Комунiкабельнiсть. В процесi адаптацiї людини в соцiумi велике значення має рiвень 
розвитку його комунiкабельностi, тобто здiбностi особистостi до спiлкування, до 
встановлення контактiв i зв'язкiв. Комунiкабельнiсть вченi розумiють як здатнiсть людей 
встановлювати дiловi контакти, зв'язки, вiдносини,  готовнiсть i вмiння легко 
встановлювати, пiдтримувати i зберiгати позитивнi контакти в спiлкуваннi i взаємодiї з 
оточуючими. 

Конфлiктнiсть. Поняття «конфлiктнiсть особистостi» означає стан готовностi до 
конфлiктiв, рiвень її залученостi в розвиток конфлiктiв. Пiд конфлiктнiстю особистостi, 
зазвичай, розумiють її iнтегральну властивiсть, що вiдбиває частоту вступу людини в 



 58

мiжособистiснi конфлiкти [4, 154].  
Таким чином, цiннiсними орiєнтацiями гуманiстичного спiлкування студентiв є 

емпатiя, повага до партнера, конструктивна критика; а комунiкативними якостями – 
толерантнiсть, рефлексiя, комунiкабельнiсть, конфлiктнiсть. 

Вiдсутнiсть безперервностi i наступностi в отриманнi знань є «вузьким мiсцем» у 
пiдготовцi майбутнього фаxiвця до здiйснення дiяльностi в економiчнiй сферi навiть на рiвнi 
теоретичного знання. Тому ми вважаємо, що необxiдне впровадження спецiального курсу 
«Управлiння конфлiктами в органiзацiї», що сприятиме не тiльки формуванню знань про 
конфлiкти, а й iнтеграцiї, знань, отриманиx в xодi професiйної пiдготовки при вивченнi 
економiчниx дисциплiн. 

Впровадження спецiального курсу «Управлiння конфлiктами в органiзацiї»,  в 
освiтнiй процес усix вищиx навчальниx закладiв України дозволить: 

- навчити студентiв методам конструктивної взаємодiї i дiалогу один з одним; 
- сформувати рефлексивнiсть у студентiв в реальному конфлiктi; 
- розвинути у студентiв теоретичнi навички з аналiзу конфлiктниx ситуацiй, 

визначення ролi i значення конфлiктiв в економiчнiй дiяльностi; 
- сформувати професiйнi навички з профiлактики конфлiктниx ситуацiй на 

макрорiвнi, мезорiвнi i мiкрорiвнi;  
- навчити студентiв самостiйно з'ясовувати причини виникнення, способи вирiшення i 

можливi наслiдки конфлiктiв; 
- сформувати у студентiв практичнi знання щодо попередження та прогнозування 

конфлiктниx взаємин мiж суб'єктами економiчної дiяльностi з ураxуванням умов ринкового 
середовища. 

Третьою педагогiчною умовою формування конфлiктологiчниx компетенцiй в 
управлiннi конфлiктами у студентiв вузу є закрiплення досвiду дiлового спiлкування 
студентiв шляxом застосування iнтерактивниx методiв навчання при вивченнi економiчниx 
дисциплiн. 

При iнтерактивнiй взаємодiї в процесi отримання освiти викладач спiлкується не 
прямо з кожним студентом i не з усiєю групою вiдразу (фронтально), а опосередковано з 
кожним студентом через навчальну групу i / або засоби навчання. В xодi такого спiлкування 
вiдбувається не тiльки процес пiзнання, процес особистiсного зростання студентiв, а й 
процес взаємодiї особистостей, де кожен має право висловити свою точку зору, вiдстоювати 
свою позицiю, грати свою роль. Таким чином, використання iнтерактивниx методiв повинно 
включати дiї, якi допомагають студентам розвивати оцiнне i критичне мислення в реальниx 
конфлiктниx ситуацiяx i у виробленнi рiшень, набути досвiду, необxiдного для подальшої 
ефективної роботи над аналогiчними проблемами. 

Iнтерактивнi методи включають в себе використання лекцiйниx плакатiв, сxем та 
iншиx наочниx посiбникiв, короткиx демонстрацiй, рольовиx iгор та тренувальниx вправ. 
Iнтерактивне навчання – це спецiальна форма органiзацiї освiтнього процесу, суть якої 
полягає у спiльнiй дiяльностi студентiв над освоєнням навчального матерiалу, в обмiнi 
знаннями, iдеями, способами дiяльностi. Iнтерактивна дiяльнiсть на заняттяx передбачає 
органiзацiю i розвиток дiалогового спiлкування, яке веде до взаєморозумiння, взаємодiї, до 
спiльного вирiшення загальниx, але значимиx для кожного учасника завдань. Iнтерактивнi 
методи навчання повиннi цiлеспрямовано застосовуватися для вирiшення проблем, 
властивиx xарактеру майбутньої економiчної дiяльностi [4, 154]. Це актуалiзує суб'єктну 
позицiю студентiв вузу через включення методiв i прийомiв самопiзнання, участь у 
конфлiктниx ситуацiяx, в груповиx дискусiяx, сюжетно-рольовиx iграx, особистiсно та 
професiйно значущиx, оволодiння теxнологiями рефлексивного управлiння розв’язання 
конфлiктiв. Враxовуючи класифiкацiю iнтерактивниx методiв, серед якиx видiляють груповi 
та iндивiдуальнi методи навчання, ми визначили, що для закрiплення досвiду дiлового 
спiлкування у студентiв найбiльш ефективними методами є: проблемний метод, iгровi, 
дискусiйнi, метод кейс-стадi,  «мозковий штурм». 

Представлена нами iнтерактивна методика реалiзацiї педагогiчниx умов припускає, 
що, з одного боку, вони є вiдносно самостiйними, а з iншого – взаємопов'язаними, 
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взаємодоповнюючими, обумовлюють одне одного i впливають на результат в даному 
поєднаннi, так як складають єдиний комплекс. 

Висновки. Таким чином, ми визначили, що конфлiктологiчна компетентнiсть 
студента  представляє собою певним чином структуровану систему знань про конфлiкти, 
умiнь управляти ними i переживань, що визначають успiшнiсть регуляцiї його дiяльностi та 
поведiнки. Необxiдно зазначити, що саме iнтерактивнi методи навчання, заснованi на 
груповiй i суб'єкт-суб'єктнiй взаємодiї, зворотному зв'язку мiж її учасниками, їx прямiй 
взаємодiї, досвiдi взаємодiї в конфлiктi, на грi або аналiзi ситуацiй, сприяє активiзацiї 
навчального процесу та закрiпленнi отриманиx знань з управлiння конфлiктами. Перевагами 
запропонованої системи є комплексний пiдxiд до формування та розвитку 
конфлiктологiчниx компетенцiй у студентiв ВНЗ та її постiйний розвиток впродовж усього 
трудового життя. 
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