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Ihnatieva O. L. Use of leisure time as one of the conditions for effective aesthetic education of students in 
agricultural higher educational establishments.

The article highlights the analysis of the use of leisure-time activities as one of the main components of aesthetic education 
of students in agricultural higher educational establishments. In our time, a slowdown can be observed in the many-sided 
development of a personality, the creation of a “one-dimensional personality”, “squeezed into a professional framework” in 
advance. For that reason the problem of aesthetic education of a student of an agricultural higher educational establishment is 
as important as training of a competitive specialist. In the article, the author focuses on the peculiarities of the use of students’ 
spare time in the process of leisure-time activities in higher agricultural higher educational establishments.

Key words: leisure-time activities, spiritual fullness of leisure, aesthetic culture, personality, spare time.

УДК 378.091.212:005.963]:37.013.77
DOI https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-68.22

Кайдалова Л. Г., Альохіна Н. В., Шварп Н. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ 
ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У роботі висвітлено результати теоретичного аналізу змісту конфліктологічної компетентності, її структурних 
компонентів і функцій. Проаналізовано причини виникнення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та наведено 
узагальнений алгоритм діяльності викладача з вирішення конфліктів. Розкрито значення конфліктологічної компе-
тентності у професійній діяльності викладача вищої школи. Охарактеризовано рівні сформованості конфліктоло-
гічної компетентності викладачів – високий, середній і низький, та висвітлено їх головні критерії: рівень психолого-
педагогічних знань про конфлікти і шляхи їх вирішення, володіння стратегіями вирішення конфліктних ситуацій і 
обґрунтованість їхнього вибору, рефлексія власної конфліктологічної компетентності та мотивація до її вдоскона-
лення, вміння керувати власними емоційними станами. Наведено результати опитування викладачів щодо необхіднос-
ті розвитку конфліктологічних вмінь та навичок. Висвітлено принципи, засоби та методи вдосконалення конфлікто-
логічної компетентності викладачів на циклах підвищення кваліфікації. 
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Нині склалася ситуація, коли конфліктна проблематика актуалізована як у реаліях суспільного життя, 
так і у свідомості суспільства. Не є винятком і заклади вищої освіти. Так, за даними дослідження І. Міллера 
[8], майже 2/3 опитаних представників адміністрації ЗВО, викладачів, студентів вважають, що конфлікти в 
освітньому процесі є природними та неминучими. Об’єктивні причини виникнення конфліктів у закладах 
вищої освіти пов’язані, насамперед, із конфліктогенною природою самого освітнього процесу, рушійними 
силами якого є протиріччя, і це спричиняє неминучі конфлікти. До того ж викладач в умовах конфлікту може 
виступати або як суб’єкт, тобто безпосередній учасник конфлікту, або як посередник чи примиритель кон-
фліктуючих сторін. Тому вміння управляти конфліктами, вирішувати їх конструктивно є необхідною умо-
вою педагогічної діяльності та важливою складовою частиною професіоналізму викладача вищої школи.

Аналіз наукових робіт, присвячених проблемі конфлікту в педагогічній практиці, дав змогу встановити, 
що певним аспектам цього питання приділено достатньо уваги педагогів та психологів. Зокрема, досліджу-
валися вплив властивостей особистості педагога на особливості конфліктів у педколективі (Н. Самсонова, 
Л. Ярослав), причини педагогічних конфліктів (В. Базелюк, І. Курочкіна, О. Лукашонок), типологія педа-
гогічних конфліктів і система роботи щодо їх попередження та вирішення (В. Базелюк), конфліктогенність 
студентського соціуму та причини конфліктів у навчальних групах студентів (Г. Бережна, І. Міллер, Н. Під-
буцька), причини виникнення конфліктів між суб’єктами навчальної взаємодії у вищій школі та шляхи їх 
попередження (Н. Самсонова) тощо. Не залишилася поза увагою дослідників проблема розвитку знань, 
вмінь та навичок із конфліктології у фахівців різноманітних галузей. Так, особливості формування кон-
фліктологічної компетентності у студентів різних спеціальностей, у тому числі і педагогічних, розглядали 
С. Александрова, І. Козич, І. Носков, Н. Підбуцька, С. Романов, О. Цісецький та ін. Зазначимо, що, незважа-
ючи на значну кількість робіт, присвячених аналізу конфліктологічної компетентності як складової частини 
професійної компетентності педагога, досліджень щодо формування її безпосередньо у викладача в системі 
підвищення кваліфікації виявилося недостатньо. 

Метою статті є розкриття сутності та значення конфліктологічної компетентності педагога вищої школи 
і визначення особливостей її вдосконалення в системі підвищення кваліфікації викладачів ЗВО.

Можна стверджувати, що конфлікти супроводжують суспільство в усіх сферах людської діяльності, тому 
є об’єктивна необхідність попередження, конструктивного розвитку та ефективного вирішення конфліктних 
ситуацій володіння людиною певних умінь і навичок, а також розвитку певних особистісних характеристик. 
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Педагогічна діяльність не є виключенням, і конфлікти доволі часто виникають у процесі її здійснення. Але 
слід зазначити, що педагогічні конфлікти мають істотні психологічні особливості, що відрізняють їх від 
інших видів конфліктів. Ці особливості зумовлені, насамперед, специфікою навчальної діяльності (мається 
на увазі співвідношення між результатом розв’язання навчальних задач і метою навчання), специфікою 
спільної навчальної діяльності (її місцем у системі навчання), співвідношенням між таким результатом 
діяльності, як спільний продукт та індивідуальні здобутки, їх значущістю для студентів, а також недостат-
ньо сформованими вміннями спільно працювати, низьким рівнем комунікативної компетентності [7].

Передумовами виникнення конфліктних ситуацій в освітньому процесі можуть виступати: невміння 
викладача прогнозувати поведінку студентів на заняттях, нетерпимість до «перешкод», що порушують 
запланований хід занять; прагнення викладача зберегти свій соціальний статус за будь-яку ціну; оцінювання 
викладачем не окремого вчинку студента, а його особистості загалом; невміння педагога проаналізувати 
ситуацію і прагнення покарати студента, що завинив; нетерпимість викладача до певних особистісних якос-
тей та поведінки; особистісні якості викладача (грубість, дратівливість, мстивість, безпорадність тощо); 
відсутність у викладача педагогічних здібностей, інтересу до педагогічної діяльності; несприятливий пси-
хологічний клімат і погана організація роботи у педагогічному колективі [6, с. 42]. 

Загальновідомо, що відповідальність за протікання та вирішення педагогічних конфліктів несе викладач. 
Діяльність із подолання конфліктів містить певні завдання (аналіз конфлікту та його врегулювання) та дії, 
спрямовані на реалізацію цих завдань, що детально представлено на рис. 1.

 
 

Діяльність викладача з вирішення педагогічних конфліктів 

Етап 1. Аналіз конфліктної ситуації 

2.5 Аналіз досвіду та врегулювання конфлікту 

1.1.Отримання інформації про появу конфлікту 

2.4. Зняття післяконфліктної напруги 

2.2. Реалізація обраного способу 

Етап 2. Врегулювання конфлікту 

2.1. Вибір способу врегулювання конфлікту, типу 
медіаторства 

2.3. Уточнення інформації та прийнятих рішень 

1.3.Аналіз отриманої інформації 

1.4. Перевірка достовірності отриманої 
інформації 

1.2. Збір даних про конфлікт 

1.5. Оцінка конфліктної ситуації 

Рис. 1. Узагальнений алгоритм діяльності викладача з вирішення конфліктів
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Разом із тим, як показують дослідження В. Базелюк [2], під час реалізації освітнього процесу викладачі 
відчувають серйозні труднощі, вирішуючи конфліктні ситуації у взаємодії як зі студентами, так і зі своїми 
колегами та керівниками. Тому конфліктологічна компетентність є однією з ключових у системі професій-
них компетентностей фахівця і виступає основою для становлення його професіоналізму, будучи найважли-
вішою характеристикою якості підготовки фахівця з вищою педагогічною освітою [12]. 

Для визначення шляхів та особливостей формування конфліктологічної компетентності викладачів у 
системі підвищення кваліфікації необхідне чітке розуміння її сутності, структурних компонентів, критеріїв 
та рівнів розвитку. 

Щодо визначення сутності поняття “конфліктологічна компетентність”, зазначимо, що його аналізували 
в наукових працях чимало дослідників, проте єдиного розуміння цього поняття немає. Так, О. Цісецький 
розглядає конфліктологічну компетентність як здатність людини або групи людей спрямовувати деструк-
тивні процеси в конфлікті в конструктивне русло, розвиватися самостійно, підсилюючи свій інтелекту-
альний і емоційно-психологічний потенціал у конфлікті, створювати умови для виходу ситуації на якісно 
новий рівень розвитку, виробляти нові норми взаємодії у конфліктах, котрих поки що немає у суспільстві 
[13]. За визначенням І. Носкова, конфліктологічна компетентність – це здатність і готовність фахівця ефек-
тивно взаємодіяти у конфлікті, орієнтуючись при цьому на взаємовигідне задоволення потреб та інтересів 
усіх учасників конфліктної ситуації, реалізуючи стратегію співпраці. Здатність до запобігання й вирішення 
конфліктів інколи зараховують до соціальної компетентності [9, с. 111]. Н. Самсонова визначає конфлік-
тологічну компетентність як вид професійної підготовленості фахівця виконувати певні трудові функції у 
професійному конфліктогенному середовищі [12]. У дослідженні О. Денисова [4] конфліктологічна ком-
петентність фахівця тлумачиться як когнітивно-регуляторна підструктура професіоналізму особистості й 
діяльності, яка дає змогу передбачати конфлікти, ефективно управляти ними, вирішувати на об’єктивній 
основі, здійснювати психологічний вплив на конфліктуючі сторони з метою зниження негативного впливу і 
наслідків конфліктів. 

Узагальнення різноманітних тлумачень конфліктологічної компетентності призводить нас до розуміння 
її як сукупності знань, умінь і навичок та наявність певних особистісних якостей, що дають змогу конструк-
тивно вибудовувати спілкування та обирати гідні варіанти поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Щодо визначення особливостей конфліктологічної компетентності педагога ми погоджуємося із Г. Береж-
ною [3], яка визначає конфліктологічну компетентність викладача як здатність мінімізувати деструктивні 
форми конфліктної взаємодії в педагогічній ситуації шляхом вибору різних стратегій поведінки. Конфлікто-
логічна компетентність викладача виявляється в його умінні проектувати і створювати здорове педагогічне 
спілкування. 

Дослідниця І. Козич [5] розкриває сутність конфліктологічної компетентності педагога через такі її 
функції: комунікативна (система вмінь педагога чітко і зрозуміло висловлювати думки, користуватися вер-
бальними і невербальними засобами, організовувати конструктивний діалог, аргументувати, запевняти, 
 передавати раціональну та емоційну інформацію); рефлексивна (усвідомлення себе і навколишнього світу, 
стимули до аналізу причинно-наслідкових зв’язків, саморозвитку, праці над собою, пошуку й особистісної 
оцінки життєвого досвіду); профілактична (зняття напруги у спілкуванні між учасниками на ранніх ста-
діях розвитку конфліктної взаємодії); навчальна (досвід конструктивної поведінки у конфлікті); інноваційна 
(перехід колективу до нового стану з новими якісними та кількісними показниками, використання нових, 
креативних методів попередження, врегулювання конфліктів); регулятивна (врегулювання протиріч); інте-
гративна (узгодження індивідуальних та колективних інтересів, консолідація формальних і неформальних 
груп, поглиблення й стабілізація загальних інтересів) [5]. 

По-різному фахівці підходять і до визначення структурних компонентів конфліктологічної компетент-
ності. Зокрема, О. Денисов розкриває психологічну структуру конфліктологічної компетентності фахівця 
через низку взаємопов’язаних компонентів: гностичний − як знання про причини виникнення конфлікту, 
закономірності його розвитку й перебіг; регулятивний (конструктивний) − як вміння впливати на опонен-
тів, здійснювати профілактику конфлікту, виступати як “третейський суддя”; проектувальний − як уміння 
передбачати дії опонентів, розвиток і наслідки конфлікту; рефлексивно-статусний − як вміння організувати 
процес самопізнання; комунікативний − як уміння ефективно спілкуватися; нормативний − як знання про 
нормативні та моральні регулятори поведінки в умовах управління і вирішення конфліктів, здатність та 
готовність дотримуватись етичних норм щодо учасників конфлікту [4, с. 7]. 

Л. Ярослав, розглядаючи конфліктологічну компетентність майбутнього фахівця як складну систему, 
відокремлює в її структурі п’ять компонентів: когнітивний (система наукових знань про різні аспекти кон-
флікту); мотиваційний (спрямованість особистості на конструктивне вирішення конфлікту); емоційно-
вольовий (визначає здатність особистості до свідомого управління своїм емоційно-вольовим станом у кон-
фліктних та передконфліктних ситуаціях); рефлексивний (здатність особистості до дослідження власного 
психологічного потенціалу й опонента); поведінковий (володіння стратегіями поведінки в конфлікті й адек-
ватне їх використання) [15].

На думку Г. Бережної, у конфліктологічній компетентності педагога містяться інформаційний (знання з 
теорії і практики конфлікту), аксіологічний (сукупність професійно важливих якостей і властивостей у про-



105

Випуск 68’2019                                                                                 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

відних сферах індивідуальності педагога) та операціональний (конфліктологічні вміння, етична поведінка, 
здатність оцінювати правильність своїх дій) компоненти [3, с. 33]. Таким чином, конфліктологічна компе-
тентність формується не лише зі знань, умінь та навичок, але й з особистісних якостей педагога.

Дослідження структури конфліктологічної компетентності дає змогу визначити критерії та рівні її 
сформованості. На нашу думку, критеріями конфліктологічної компетентності виступають рівень психо-
лого-педагогічних знань про конфлікти і шляхи їх вирішення, володіння стратегіями вирішення конфлік-
тних ситуацій і обґрунтованість їхнього вибору в конкретній ситуації, рефлексія власної конфліктологіч-
ної компетентності та мотивація до її розвитку і вдосконалення, вміння керувати власними емоційними 
станами. Залежно від ступеню вираженості зазначених критеріїв ми виділяємо три рівні розвитку кон-
фліктологічної компетентності викладача: високий, середній, низький, характеристика яких представлена 
у табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика рівнів сформованості конфліктологічної компетентності викладачів

Рівні сформованості Характеристики рівня
низький неусвідомлене обрання стратегії поведінки в конфліктній ситуації, орієнтація в 

цьому виборі на власні емоції, фрагментарні знання з конфліктології, відсутність 
мотивації до розвитку конфліктологічної компетентності, невміння керувати влас-
ними емоційними станами, високий рівень тривожності, неадекватна самооцінка 

середній обрання звичної стратегії поведінки в конфліктній ситуації незалежно від умов 
конфлікту, часткові знання з конфліктології, нестійка мотивація до розвитку кон-
фліктологічної компетентності, не завжди можуть керувати власними емоційно-
вольовим станом у конфліктній ситуації

високий обрання стратегії поведінки залежно від умов конфлікту та здатність змінювати 
під час конфліктної взаємодії, прагнення до конструктивного вирішення будь-
якого конфлікту, ґрунтовні знання з конфліктології, висока мотивація до вдоскона-
лення власної конфліктологічної компетентності, високий рівень емоційної само-
регуляції 

Недостатньо сформована конфліктологічна компетентність викладача вищого закладу освіти виступає 
однією з вагомих причин виникнення конфліктів або їх деструктивного розв’язання. Тому очевидною є 
необхідність формування та подальшого розвитку і вдосконалення конфліктологічної компетентності педа-
гогів, у тому числі і під час проходження курсів підвищення кваліфікації. 

З метою дослідження необхідності та потреби у вдосконаленні конфліктологічних вмінь та навичок 
у викладачів фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти на базі кафедри педагогіки і психології 
Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації було проведено анкетування серед слухачів курсів під-
вищення кваліфікації (82 особи), яке дало змогу встановити, що:

– 100% опитаних викладачів вважають за необхідне розвинути та вдосконалити власну конфліктоло-
гічну компетентність;

– 85,7% досліджуваних усвідомлюють важливість конфліктологічних знань, умінь та навичок у про-
фесійній діяльності;

– 86,6% опитаних вважають конфлікт неминучим явищем в освітньому процесі;
– 54,9% викладачів займаються самоосвітою щодо ефективного вирішення конфліктів;
– 91,5% досліджуваних у формуванні конфліктологічної компетентності надають перевагу тренінговим 

технологіям.
Вивчення наукових досліджень із питань розвитку та вдосконалення конфліктологічної компетентності 

педагогічних працівників дає змогу визначити, що формування конфліктологічної компетентності виклада-
чів у системі підвищення кваліфікації має ґрунтуватися на таких основних принципах: 

– поглиблення знань із конфліктології, психології спілкування, педагогічної психології; 
– опанування технологій профілактики, управління, мінімізації деструктивних форм конфлікту; 
– формування професійного типу мислення, до якого належить рефлексивність, методологічність, кре-

ативність, динамізм; 
– володіння технологіями стресостійкості у конфліктах, відсутність страху перед конфліктами; 
– дотримання професійної етики у конфлікті, високий рівень особистої культури [11]. 
На реалізацію потреби вдосконалення конфліктологічної компетентності у викладачів вищих фармацев-

тичних та медичних закладів кафедрою педагогіки і психології Інституту підвищення кваліфікації спеці-
алістів фармації було розширено тематику Уніфікованої програми для підвищення кваліфікації та стажу-
вання науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів на циклах підвищення 
кваліфікації “Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів”, “Психологія професійної діяльності 
викладача вищої школи”, “Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ”. Розглядаються теми “Осо-
бливості педагогічних конфліктів”, “методи дослідження конфліктів”, “Прогнозування та профілактика кон-
фліктів”, “Конструктивне вирішення конфліктів”, “Медіаторство та регулювання конфлікту”. 
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Реалізація програм підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом теоретичного та прак-
тичного навчання. Рівень засвоєння визначається під час навчання під час проведення семінарів-дискусій, 
розв’язання професійних ситуацій, тренінгів, що дає змогу вдосконалити навички самостійного критичного 
мислення та вміння запобігати, попереджати та розв’язувати педагогічні конфлікти конструктивними засо-
бами, розвинути професійні мотиви фахового спілкування, підвищити допитливість до конфліктологічних 
знань тощо. У зв’язку з тим, що одним із принципів навчання дорослих є опора на досвід, доцільним є 
використання на заняттях життєвого та професійного досвіду слухачів циклів ПК із проблематики виходу з 
педагогічних конфліктних ситуацій, прийняття раціональних рішень в умовах конфліктної ситуації, органі-
зації толерантної педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу.

Висновки. Таким чином, конфліктологічна компетентність, або компетентність у розв’язанні конфліктів, 
є важливою складовою частиною професійної компетентності майбутніх фахівців тих спеціальностей, які 
передбачають роботу з людьми та постійне спілкування у процесі професійної діяльності, до яких належить і 
професія педагога. Під конфліктологічною компетентністю розуміють систему наукових знань про конфлікт 
та вмінь керувати ним; вона передбачає певний рівень знань і якостей особистості з аналізу, управління й 
самоуправління конфліктами. Одним із завдань системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи 
є вдосконалення конфліктологічної компетентності педагогів, що можливе при збагаченні змісту циклів, 
упровадження активних методів і форм навчання, спиранні на досвід слухачів циклів ПК щодо роботи з 
конфліктами у педагогічній діяльності. 
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Кайдалова Л. Г., Алёхина Н. В., Шварп Н. В. Усовершенствование конфликтологической компетентности 
преподавателей высшей школы в системе повышения квалификации.

В работе раскрыты результаты теоретического анализа содержания конфликтологической компетентности 
преподавателя, ее структурных компонентов и функций. Проанализированы причины возникновения конфликтных 
ситуаций в образовательном процессе и приведен обобщенный алгоритм деятельности преподавателя по разреше-
нию конфликтов. Раскрыто значение конфликтологической компетентности в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы. Охарактеризованы уровни сформированности конфликтологической компетент-
ности преподавателей − высокий, средний и низкий, и освещены их главные критерии: уровень психолого-педа-
гогических знаний о конфликтах и пути их решения, владение стратегиями решения конфликтных ситуаций и 
обоснованность их выбора, рефлексия собственной конфликтологической компетентности и мотивация к ее совер-
шенствованию, умение управлять собственными эмоциональными состояниями. Представлены результаты опроса 
преподавателей по изучению необходимости развития конфликтологических умений и навыков. Описаны принципы, 
средства и методы усовершенствования конфликтологической компетентности преподавателей на циклах повы-
шения квалификации.

Ключевые слова: компетентность, конфликт, конфликтологическая компетентность, педагогический конфликт, 
преподаватель, повышение квалификации, решение конфликта

Kaidalova L. G., Alokhina N. V., Shvarp N. V. Impruvement of conflictological competence of professors of high 
school in the system of training.

The paper discloses the results of a theoretical analysis of the content of the conflictological competence of a professor 
and the structural components of conflictological competence. The main functions of conflictological competence are commu-
nicative, reflective, preventive, educational, innovative, regulatory and integrative functions. The followed characteristics can 
be defined as criteria of evaluation of conflictological competence: level of psychological and pedagogical knowledge about 
conflicts and ways to resolve them, knowledge of strategies for resolving conflict situations and justification of their choice in a 
particular situation, reflection of own conflict-related competence and motivation for its development and improvement, and the 
ability to manage self-emotional states. Depending on the severity of these criteria, we distinguish three levels of conflict com-
petency of a professor: high, medium, and low. The reasons for the emergence of conflict situations in the educational process 
have been analyzed and a generalized algorithm of the professor’s activity on conflict resolution has been defined. The results 
of a survey of professor’s to study the need for the development of conflictological skills are represented in the work. There have 
been also described the principles, means and methods for improving the conflictological competence of professors in advanced 
training cycles. It was established that the reconciliation of the conflictological competence of professors in the system of prac-
tical development can be implemented successfully if the trainings are to be enhanced with implementing new active methods 
and forms of studying. 

Key words: competence, conflict, conflictological competence, pedagogical conflict, professor, training.


