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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми.  Необхідність  підготовки  кваліфікованих,  компетентних

майбутніх учителів іноземних мов до професійної діяльності зумовлена вимогами
суспільства до забезпечення високого рівня професіоналізму фахівців відповідно до
вимог  світових  стандартів,  створенням  привабливої  та  конкурентоспроможної
національної системи вищої освіти України, інтегрованої в Європейський простір,
вищої освіти та  Європейський дослідницький простір.  Зокрема,  у Законі  України
«Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Стратегії реформування вищої освіти в
Україні до 2020 року, Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки та
інших  нормативно-правових  актах  наголошується  на  необхідності  удосконалення
процесу  професійної  підготовки  педагогічних  кадрів,  визначаються  пріоритети
національної освіти щодо формування фахівців нового покоління зі сформованою
конфліктологічною компетентністю,  яка  полягає  у  навчанні  молоді  уникненню та
подоланню  конфліктів,  популяризації  ідей  взаємодопомоги  і  толерантності.  Це
зумовлює  необхідність  розширення  та  поглиблення  міжнародних  відносин  на
сучасному  етапі  розвитку  держави,  системи  вищої  освіти,  а  підготовка
кваліфікованих  учителів  іноземних  мов  сприятиме  підвищенню  рівня  володіння
школярами  європейськими  мовами,  їхньої  міжмовної  та  міжособистісної
комунікації, оскільки вільне володіння молоддю іноземною мовою забезпечує значні
можливості  для  розширення  ділових,  професійних  і  культурних  контактів,
долучення  до  світової  культури,  підвищення  рівня  професійної  та  соціальної
мобільності.  Актуальність  теми  дослідження  зумовлена  також  тим,  що  саме
конфліктологічна  підготовка  як  важлива  частини  професійної  підготовки
майбутнього вчителя є однією із ефективних форм практичної підготовки у вищій
школі,  оскільки  ґрунтується  на  професійних  знаннях,  забезпечуючи  практичне
пізнання  закономірностей  і  принципів  професійної  діяльності  у  галузі
конфліктології, оволодіння способами її планування, організації й здійснення. 

У теорії  і  практиці  сучасної  вищої  педагогічної  освіти накопичено  значний
позитивний  досвід,  який  охоплює  багато  аспектів  професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів. В останні десятиліття у вітчизняній та зарубіжній
науці конфліктологічній проблематиці приділяється велика увага, вона розглядається
у психології, педагогіці, соціології, медицині, філософії, політології та інших науках.
Дослідження у  галузях  цих наук  акцентують увагу  науковців  на  різних  аспектах
розвитку конфлікту. 

Соціально-психологічні  аспекти  конфліктології  досліджуються  такими
сучасними вченими як  Л. Боброва, Є. Богданов, І. Ващенко і М. Кляп; В. Галаган,
А. Гірник,  Н.  Гришина,  Т.  Дзюба,  Л.  Долинська  та  Л.  Матяш-Заяц,  Т.  Дуткевич,
В. Зазикін,  Л.  Карамушка,  Т.  Короткіна,  Г.  Ложкін  і  Н. Пов’якель,  М.  Леонов,
Т. Молодоря, О. Отич, П. Сергоманов і Б. Хасан, І. Сорока, О. Фурса О. Щербакова
та ін. 

Окремі аспекти профілактики і розв’язання конфліктів знайшли висвітлення у
педагогіці,  а  саме:  запобігання  і  розв’язання  конфліктів  у  освітньому  процесі
(Г. Антонов,  І.  Глазкова,  З.  Дринка,  Н.  Підбуцька,  М.  Рибакова  та  ін);  розвиток
педагогічної конфліктології (В. Галузяк, І. Курочкіна і О. Шахматова, М. Рибакова,



2

І. Холковська та ін.); управління конфліктами в освітньому закладі (І. Голованова,
О. Рябініна,  С.  Учадзе,  В.  Шейнов  та  ін.);  розвиток  конфліктологічної  культури
(Т. Браніцька,  С.  Гіренко,  О.  Зарічанський  М.  Кляп,  М.  Кабачинський,  О.  Жук,
Н. Самсонова, Н. Серебровська, Н. Яричев та ін.); професійна підготовка майбутніх
фахівців до розв’язання конфліктів (В. Базелюк, А. Жданюк, С. Калаур, Т. Осипова,
К.  Розум,  І.  Холковська);  формування  готовності  до  діяльності  з  розв’язання
професійних конфліктів (М. Трухан) та ін. 

Теоретичні й методичні засади формування конфліктологічної компетентності
фахівців  розглядаються  у  працях  таких  сучасних  науковців  як  С.  Александрова,
В. Байдик,  О.Беспарточна,  Г.  Бережна,  С.  Володіна,  Л.  Волченко,  Г. Вошколуп,
О. Денисов,  К.  Зайцева,  В.  Зазикін,  І.  Козич,  А.  Лукашенко,  Н.  Маркарова,
Л. Мухіна, С. Романов, І. Тітаренко та ін.

Усі  вищеназвані  наукові  праці  становлять  безсумнівний  вклад  у  вирішення
проблеми  дослідження,  проте  вони  не  розв’язують  тих  завдань,  що  стосуються
обґрунтування  теоретико-методологічних  засад  формування  конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки.
Особлива увага  саме до формування конфліктологічної  компетентності майбутніх
учителів  зумовлена також тим, що ця проблема для будь-якого суспільства була й
залишається  актуальною,  адже  універсальної  формули  вирішення  педагогічних
конфліктів  не  знайдено,  пошуки  оптимальних  шляхів  вирішення  та  успішного
розв’язання конфліктів у системі освіти тривають.

Дослідження зазначеної проблематики у педагогічній теорії й практиці надало
можливість  виявити  низку  суперечностей  у  формуванні  конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов між:

– сучасними тенденціями щодо оновлення змісту професійної  підготовки
майбутніх  учителів  іноземних  мов  та  реформуванням  і  модернізацією  цього
освітнього  процесу  відповідно  до  вимог  міжнародних  стандартів  і  потреб
євроінтеграції; 

– суспільним  попитом  на  вчителів  іноземних  мов,  які  здатні  до
конструювання системи ефективної комунікацій різними мовами з представниками
різних  націй,  народностей,  релігій  та  недостатнім  рівнем  сформованості  їхньої
конфліктологічної компетентності;

– значним  потенціалом  психолого-педагогічних  дисциплін  з  професійної
підготовки майбутніх учителів іноземних мов та недостатнім використанням їхнього
змісту щодо висвітлення питань конфліктології;

– необхідністю  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів іноземних мов та недостатньою розробленістю методично-технологічного
забезпечення цього процесу;

– теоретичними аспектами матеріалу, що вивчається, щодо профілактики і
розв’язання  педагогічних  конфліктів  та  їх  практичною  реалізацією  в  сучасній
українській школі.

Актуальність  проблеми,  її  недостатнє  теоретико-практичне  тлумачення,
необхідність  подолання  виявлених  суперечностей,  а  також  відсутність  належного
методико-технологічного  забезпечення  зумовили  вибір  теми  дослідження
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«Теоретичні  та  методичні  засади  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі  професійної
підготовки».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано відповідно до наукової теми кафедри загальної педагогіки і
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» «Інноваційна підготовка майбутніх учителів
до професійної діяльності в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер
0118U005234). 

Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (протокол № 4 від
25.11.2015 р.).

Мета  дослідження –  теоретико-методологічне  обґрунтування  та
експериментальна  перевірка  ефективності  педагогічних  умов  і  концептуальної
моделі формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних
мов у процесі професійної підготовки.

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати причини виникнення та особливості  педагогічних конфліктів у

практиці професійної підготовки сучасного вчителя.
2. Визначити  сутність,  критерії,  компоненти  і  рівні  конфліктологічної

компетентності майбутніх учителів іноземних мов.
3. Конкретизувати рівні й контексти конфліктологічної підготовки майбутніх

учителів іноземних мов.
4. Обґрунтувати  концепцію  формування  конфліктологічної  компетентності

майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки на основі ідеї
гуманістично-розвивальної, вітакультурної і компетентнісної парадигм.

5. Виявити  та  систематизувати  різні  групи  педагогічних  умов  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
професійної підготовки.

6. Розробити  та  експериментально  апробувати  концептуальну  модель
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
процесі професійної підготовки.

7. Забезпечити методико-технологічний  супровід  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
практичної реалізації програми розвитку досліджуваного феномена.

Об’єкт дослідження –  професійна підготовка майбутніх учителів іноземних
мов.

Предмет  дослідження  –  теоретико-методичні  засади  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
професійної підготовки. 

Концептуальні ідеї дослідження як сукупність теоретичних і методологічних
положень,  прийнятих  за  зразок  для  вирішення  дослідницьких  завдань  згідно
сучасних  нормативних  документів  і  практичних  засад  функціонування  закладів
вищої  освіти,  ґрунтуються  на  гуманістично-розвивальній,  вітакультурній  і
компетентнісній парадигмах. 
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Основна  мета  гуманістично-розвивальної  парадигми (І. Бех,  В. Кремень,
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) полягає в розвитку гуманної особистості, яка
споживає й примножує духовні цінності, постає самоцінним суб’єктом суспільного
розвитку.  Професійну  підготовку  майбутнього  вчителя  іноземних  мов  з  позицій
гуманістично-розвивальної  парадигми  розглядаємо  як  взаємообмін  духовними
цінностями  суб’єктів  освітнього  процесу;  гармонізацію  взаємин  студентів  із
суспільством;  організацію  педагогічно  доцільної  суб’єкт-суб’єктної  взаємодії  на
рівні співробітництва і партнерства; гуманізацію освітнього середовища; створення
умов для гармонійного розвитку індивідуальності кожного студента як неповторного
й унікального явища; сприяння саморозвитку майбутніх фахівців. 

Вітакультурна парадигма (О. Гуменюк, Ю. Мединська, Ю. Москаль, А. Фурман
та ін.) базується на науковому синтезі концептів життя і культуротворення. Її основу
становлять  наступні  положення:  зосередження  уваги  на  використанні  мови  як
інструменту  збереження,  передачі  та  генерування  смислових  конструктів  різних
культур;  прийняття  цивілізаційних  відмінностей  різних  культур  і  пошук  згоди  з
ними,  прагнення  до  спільності;  відкритість  суспільства;  визнання  прав  людини,
автономії  особистості;  відповідальність;  солідарність;  активна  толерантність;
рефлексія як здатність до самовідображення психікою самої себе тощо.

Компетентнісна  парадигма  (І. Зимня,  В. Луговий,  О. Овчарук,  О. Пометун,
А. Хуторський  та  ін.) передбачає  формування  системи  компетентностей  для
ефективної  життєдіяльності;  розвиток  умінь  оперативно  здобувати  нові  знання  і
розв’язувати  проблеми;  трансформацію  суб’єкта,  що  навчається, на  суб’єкта
розвиненої  суспільної  практики;  визначення  індивідуальної  траєкторії  освітньої
діяльності  кожного  студента;  перехід  від  процесу  засвоєння  інформації  до
формування особистісних якостей; гнучкість і мобільність тощо.

Концепція  дослідження.  Формування  конфліктологічної  компетентності
майбутнього вчителя іноземних мов здійснюється в освітньому середовищі закладу
вищої  освіти,  що  передбачає  систему  впливів  й  умов  розвитку  особистості  за
допомогою  сучасних  технологій  та  оновленого  змісту  освіти,  різних  методів
навчання. 

Складовими освітнього середовища в ракурсі формування конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов є: ресурсно-технічна (сукупність
фінансових,  кадрових,  організаційних  ресурсів  ЗВО),  суб’єктно-особистісна
(суб’єкти  освітнього  процесу  та  взаємовідносини  між  ними),  стратегічно-
технологічна  (упровадження в освітній процес ідей сучасних наукових парадигм і
підходів;  застосування  сучасних  педагогічних  технологій),  соціокультурна
(досягнення майбутніми учителями іноземних мов соціальної свободи, інтегрування
у власній свідомості різних культурних сфер),  комунікативна (запобігання різного
роду конфліктів й непорозумінь та своєчасне їх розв’язання, уміння орієнтуватися у
комунікативній ситуації педагогічної взаємодії). 

Конфліктологічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у ЗВО має
теоретичний  (формування  міждисциплінарних  знань  про  конфлікт,  світоглядних
орієнтацій,  життєвих  цінностей,  моральних  норм  і  принципів),  теоретико-
прикладний  (застосування  відомих  стратегій  і  тактик  розв’язання  конфліктів,
формування  навичок  щодо  попередження  деструктивного  розвитку  конфлікту),



5

практичний  (формування індивідуальної стратегії поведінки в конфлікті, здатність
прогнозувати  й  аналізувати  реальні  конфлікти)  рівні.  Основними  контекстами
конфліктологічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов є  кроскультурний
(розвиток культурної свідомості, відбір релевантних зразків поведінки в конкретних
ситуаціях), комунікативний (обмін інформацією за допомогою мовних засобів рідної
та  іноземної  мови  під  час  розв’язання  конфліктних  ситуацій  для досягнення
взаєморозуміння  між  партнерами  відповідно  до  визначених  правил  і  норм
спілкування,  опанування  ефективними  мовленнєвими  стратегіями  і  тактиками
спілкування); внутрішньоособистісний (розвиток моральних якостей особистості).

У  процесі  розробки  стратегії  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
іноземних мов щодо формування їхньої  конфліктологічної  компетентності  обрано
наступні стратегічні підходи: проблемний (розв’язання певної проблемної ситуації з
урахуванням власної  життєвої  позиції  та  досвіду);  диференційований  (організація
освітнього  процесу  з  урахуванням  індивідуальних  відмінностей  студентів);
імітаційно-ігровий (імітування діяльності в ігровій формі); текстуально-діалогічний
(висловлювання  свого  суб’єктивного  ставлення  до  певного  текстового  матеріалу,
своєрідний діалог із його автором);  контекстний  (насичення навчального процесу
елементами професійної діяльності).

Методологічною  основою  дослідження є  наступні  підходи:  гуманістичний
підхід, як  загальнолюдська  основа  формування  особистості:  людяність,
добропорядність, толерантність; аксіологічний підхід, що сприяє розвитку ціннісних
орієнтацій молоді (цінність свободи, повага людської гідності, ставлення до людини
як до найвищої цінності, прагнення справедливості та ін.); системний, що базується
на  ідеях  складної  організованості  об’єктів,  їхньої  внутрішньої  активності  й
динамізму;  компетентнісний,  який  передбачає  систематизацію  та  інтеграцію
конфліктологічних  знань,  розвиток  умінь,  навичок  і  досвіду  попередження  і
профілактики  конфліктів  серед  молоді;  середовищний,  у  якому  акцентовано  на
розвитку внутрішньої активності студента в соціумі, вплив на молодь безпосередньо
через  середовище,  яке  її  оточує;  особистісно-діяльнісний,  що  спрямований  на
індивідуалізацію та диференціацію освітньо-виховних упливів з опорою на здібності
й  інтереси  майбутніх  фахівців;  комунікативний як  підготовка  студентів  до
ефективного  міжособистісного  спілкування  на  основі  співробітництва  та  діалогу;
стратегічно-конфліктологічний,  який забезпечує визначення кожною особистістю
чіткої стратегії подолання конфліктів, основної лінії поведінки під час розв’язання
конфлікту в певних умовах.

Загальна  гіпотеза  дослідження полягає  в  тому,  що  конфліктологічна
підготовка  майбутніх  учителів  іноземних  мов  до  професійної  діяльності  набуде
ефективності  за  умов  наукової  розробки  її  теоретико-методичних  засад,
удосконалення  організації  навчального  процесу  та  створення  у  закладах  вищої
освіти  толерантного  освітнього  середовища,  яке  реалізує  права  студентів  із
урахуванням  власних  потреб,  здібностей  і  можливостей  на  отримання  освіти  і
всебічний духовний розвиток і саморозвиток згідно з індивідуальною стратегією. 

Загальну  гіпотезу  конкретизовано  у  часткових  припущеннях  щодо
необхідності забезпечення цього процесу шляхом: 
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− розуміння  конфліктологічної  підготовки  студентів  як  частини  їхньої
професійної підготовки до майбутньої професійної діяльності як цілеспрямованої,
спеціально організованої, компетентнісно орієнтованої взаємодії  суб’єктів освіти з
акцентом  на  формування  конфліктологічної  компетентності  та  готовності  до
майбутньої професійної діяльності; 

− використання  продуктивного  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду
вдосконалення  освітнього процесу і  практичної  іншомовної  підготовки  майбутніх
учителів іноземних мов, що сприяє підвищенню їх ефективності та продуктивності; 

− урахування  специфічних  ознак  освітнього  середовища  закладу  вищої
освіти,  що  створюється  у  процесі  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
іноземних мов завдяки спеціальній організації й регламенту внутрішніх процесів, які
пов’язані  з  вибором  студентами  пріоритетів  конфліктологічної  підготовки,  та
зовнішні – освоєння спільнотою оточуючого середовища;

− упровадження  в  освітній  процес  ЗВО  концептуальної  моделі  та
розвивальної  програми  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів іноземних мов до професійної діяльності.

Методи  дослідження:  теоретичні  –  аналіз  філософської,  психолого-
педагогічної літератури з проблеми дослідження, порівняння й узагальнення з метою
вивчення теоретико-методологічних засад розробленості досліджуваної проблеми та
обґрунтування  поняттєво-категоріального  апарату  наукового  пошуку;  теоретичне
моделювання,  яке  дозволило  розробити  концептуальну  модель  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов;  оцінка  та
узагальнення  зібраних  у  процесі  дослідження  фактів  з  метою  визначення
особливостей професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов і освітнього
середовища  вищої  школи,  формулювання  висновків  дослідження;  емпіричні:
спостереження,  опитування,  тестування,  анкетування,  бесіди,  розв’язування
проблемних  завдань,  самооцінка,  спостереження  з  метою  діагностики  рівнів
сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов;
констатувальний (для масового збору емпіричних матеріалів) та формувальний (для
виявлення  ефективності  проведеної  роботи)  експерименти;  статистичні:
кількісний  і  якісний  аналіз  експериментальних  даних,  визначення  коефіцієнта
кореляції  Пірсона  з  метою  оцінки  вірогідності  вимірювань  та  їхньої  обробки,
установлення статистичної значущості результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося в 2015-2020
роках на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені  Григорія  Сковороди»,  Центральноукраїнського  державного  педагогічного
університету  імені  Володимира  Винниченка,  Черкаського  національного
університету  імені  Богдана  Хмельницького.  З’ясування  вихідних  рівнів
сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов
передбачало  проведення  констатувального  експерименту,  який  відбувався  на
стандартизованій вибірці – 315 досліджуваних.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
– уперше  обґрунтовано сутність поняття «конфліктологічна компетентність

майбутніх  учителів  іноземних  мов»  (інтегроване  особистісне  утворення,  що
базується на системі наукових знань про конфлікт, уміннях, практичному досвіді
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вирішення  конфлікту,  які  цілеспрямовано  розвиваються  в  таких  контекстах
конфліктологічної  підготовки  закладу  вищої  освіти  як  кроскультурний,
комунікативний і внутрішньоособистісний); визначено структуру конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  (когнітивно-рефлексивний,
мотиваційно-ціннісний,  операційно-корегувальний  компоненти);  обґрунтовано
педагогічні  принципи  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів  іноземних  мов  у  процесі  професійної  підготовки  (гуманізації;
толерантності;  розв’язання  конфлікту  як  цілісного  явища;  поєднання  теорії  і
практики в конфліктологічній складовій професійної підготовки; уплив середовища
на подолання педагогічних конфліктів; урахування індивідуальних, вікових, гендерних
та  інших  особливостей  учасників  конфлікту;  діалогізація  у  взаєминах  учасників
освітнього  процесу  на  противагу  взаємозапереченню  та  байдужості;
співробітництво в  профілактиці  та  подоланні  конфліктів);  виділено  різні  групи
педагогічних  умов  формування  досліджуваного  феномена  (психолого-педагогічні;
дидактичні;  організаційно-педагогічні);  розроблено  концептуальну  модель
формування конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів іноземних мов,
що  має  блочну  побудову  (методологічний,  організаційний,  технологічний,
результативний  блоки);  розроблено  та  апробовано  програму  розвитку
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
професійної  підготовки  (мотиваційно-стимулюючий,  професійно-практичний,
рефлексивно-корекційний етапи впровадження);

– уточнено:  спільні й відмінні риси понять «конфліктна компетентність» і
«конфліктологічна компетентність»; причини педагогічних конфліктів у вищій школі
(соціально-економічні,  соціально-психологічні,  психологічні,  організаційно-
педагогічні);  критерії,  компоненти,  показники  та  рівні  сформованості
конфіктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  методику
діагностування досліджуваного феномену;

– подальшого розвитку набули: стратегії й тактики управління педагогічними
конфліктами у вищій школі; проблема впливу освітнього середовища на розвиток
конфліктологічної компетентності вчителів; профілактика та попередження булінгу;
використання новітніх педагогічних технологій у практиці професійної підготовки
майбутніх  учителів  іноземних  мов  (ситуаційне  навчання,  тренінгові  технології,
медіаторство).

Практичне  значення  отриманих  результатів  полягає  в  проведенні
експериментального дослідження впродовж 2015–2020 років, в якому взяли участь
315 майбутніх  учителів  іноземних мов.  Автором  розроблено  й  експериментально
апробовано розвивальну програму, педагогічні  умови формування досліджуваного
феномена;  взято  участь  у  створенні  словників  («Педагогічна  інноватика:
термінологічний  словник»),  навчально-методичних  посібників  («Програма
державного  екзамену  з  англійської  мови  та  іноземної  філології  і  методики
викладання  англійської  мови»,  «Теорія  і  методика  науково-педагогічного
дослідження»,  «Навчально-методичні  матеріали  з  лексикології  англійської  мови:
практичні завдання»).  

Отримані  результати  дослідження  дають  можливість:  використовувати
положення, висновки і рекомендації дослідження з метою вдосконалення освітнього
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процесу вищої школи;  застосовувати основні  положення докторської  дисертації  у
школі  й  закладах  вищої  освіти;  створювати  навчальні  посібники,  упроваджувати
новітні  технології  навчання  у  практику  роботи  зі  студентами,  застосовувати  на
практиці діагностичні методики та визначати рівні сформованості конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов.

Результати  дослідження  впроваджено в  освітній  процес  Черкаського
національного  університету  імені  Богдана  Хмельницького  (довідка  №  252/04  від
04.11.2020 р.), Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира  Винниченка  (довідка  №  01-10/615  від  01.12.2020  р.),  Комунального
закладу  «Навчально-виховне  об’єднання  №  6  «Спеціалізована  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів,  центр  естетичного  виховання  «Натхнення»  Кіровоградської
міської  ради  Кіровоградської  області»  (довідка  №  808  від  02.12.2020  р.),  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди» (довідка № 728 від 15.12.2020 р.).

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі наукові результати, висновки
та  рекомендації  є  самостійним  доробком  автора  у  розв’язанні  проблеми,  що
досліджується. У статті у співавторстві з С. Михидою, С. Шандрук, К. Марламовою,
Л. Смирновою, Л. Яровою  [3] автором виділено та проаналізовано сучасні аспекти
підготовки майбутніх учителів до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.
У статті у співавторстві з А. Демченко [8] – автором охарактеризовано доцільність
використання  вебінарів  в  освітньому  процесі  вищої  школи;  з  А. Демченко,
Х. Блейзом  [16]  –  проаналізовано  конфліктологічну  компетентність  майбутніх
фахівців  як  провідний  фактор  саногенного  потенціалу  особистості;  у  межах
колективної  монографії  у  співавторстві  з  О. Шапран  [9]  автором  визначено
особливості  сучасної  вищої  освіти  Японії.  У  термінологічному  словнику  за
редакцією  О. Шапран  [29]  авторським  є  тлумачення  таких  понять  як  «булінг»,
«конфліктна  компетентність»,  «конфліктологічна  компетентність»,  «медіаторство»,
«мобінг»;  у  навчально-методичному  посібнику  у  співавторстві  з  В. Хрипун  та
В. Кочубей  [30]  автором  розкрито  особливості  формування  соціокультурної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  шляхом  підбору  навчальних
матеріалів  із  тем  «Якості  лідера»,  «Відомі  люди»,  «Школа»;  у  співавторстві  з
Т. Кібальніковою,  Т. Трухановою,  І. Снісаренко,  В. Кочубей [31]  –  висвітлено
основні положення теорії мови, що виносяться на комплексний державний екзамен у
контексті  викладання  навчальної  дисципліни  «Лексикологія  англійської  мови»,
«Стилістика  англійської  мови»; у  співавторстві  з  В. Паращук,  Т. Дацькою  [32]  –
охарактеризовано навчальну дисципліну «Практична фонетика англійської мови» у
контексті  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  укладено
глосарій  базових  понять  курсу.  У  навчальному  посібнику  [33]  у  співавторстві  з
Т. Кібальніковою  автором  підібрано  словниковий  запас  активного  лексичного
мінімуму з практичного курсу англійської мови для студентів четвертого курсу, що
відповідає цілям і змісту навчання іноземних мов у педагогічному університеті;  у
співавторстві  з  Т. Окольнічою [34]  –  проаналізовано  основні  положення  науково-
педагогічного дослідження та визначено категоріальний апарат дослідження. 

Апробація  матеріалів  дисертації.  Основні  положення  і  результати
дослідження доповідалися й обговорювалися на  міжнародних науково-практичних
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конференціях: «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного
фахівця» (Полтава, 14-15.11.2018 р, форма участі – очна), «Технології професійної
підготовки  фахівців  у  сучасному  освітньому  просторі»  (Чернівці,  17.05.2019  р.,
форма участі – очна), «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання
молоді і дорослих» (Переяслав, 27.02.2019 р., 27.02.2020 р., форма участі – заочна),
«The  science  and  digitalization  in  help  of  business,  education  and  tourism»  (Albena,
Bolgaria,  7-8.09.2020,  форма  участі  –  очна),  «Осінні  наукові  читання»  (Дніпро,
25.09.2020  р.,  форма  участі  –  заочна);  «Priority  Areas  of  Science  Research»
(Washington,  USA,  26-27.10.2020,  форма  участі  –  заочна),  «Тенденції  розвитку
психології та педагогіки» (Київ, 6-7.11.2020 р., форма участі – заочна), «Педагогіка
та  психологія:  сучасний  стан  розвитку  наукових  досліджень  та  перспективи»
(Запоріжжя, 20-21.11.2020 р., форма участі – заочна);  семінарі – «Blended learning:
using  technology  in  the  English  classroom  for  teacher’s  benefit»  (Кропивницький,
17.12.2019 р., форма участі – очна). 

Публікації.  Основні  положення  та  висновки  дисертаційного  дослідження

висвітлено у 38 наукових працях (10 – у співавторстві), з яких: 1 розділ у монографії,

14 статей у наукових фахових виданнях України, 5 статей у зарубіжних періодичних

наукових  виданнях  (із  них  1  –  у  виданні,  яке  включено до  наукометричної  бази

Scopus),  6  навчально-методичних  посібників,  1  педагогічний  словник,  7  тез  у

збірниках  матеріалів  науково-практичних  конференцій,  4  статті  в  інших науково-

методичних виданнях.

Кандидатську  дисертацію  «Норма  і  варіативність  у  системі  дифтонгів
британського та американського варіантів англійської мови» (спеціальність: 10.02.04
–  германські  мови)  захищено  у  Київському  національному  лінгвістичному
університеті  у  2002 році.  Її  матеріали  у  тексті  докторської  дисертації  не
використовувалися.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською й
англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів,  висновків
до  розділів,  загальних  висновків, списку  використаних  джерел  (нараховує  484
найменування, зокрема – 45 іноземною мовою) і 18 додатків на 93 сторінках. Повний
обсяг дисертації становить 475 сторінок, основний зміст викладено на 333 сторінках
самостійного тексту. Робота вміщує 21 таблицю і 3 рисунки на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  обраної  теми;  сформульовано  мету,

завдання,  об’єкт,  предмет,  концепцію,  гіпотезу  дослідження;  визначено  методи,
розкрито наукову новизну, практичне значення дослідження; відображено відомості
про апробацію та впровадження результатів, особистий внесок здобувача і структуру
дисертації.

У  першому  розділі  –  «Теоретичні  основи  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів»  –  охарактеризовано  понятійно-
термінологічний  апарат  дослідження;  розкрито  сутність  понять  «конфліктна
компетентність»  і  «конфліктологічна  компетентність»;  висвітлено  причини
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виникнення  та  особливості  педагогічних  конфліктів  у  практиці  професійної
підготовки сучасного вчителя.

На  основі  аналізу  науково-педагогічних  праць  (І.  Ващенко  і  М.  Кляп,
Л. Долинська та Л. Матяш-Заяц, Т. Дуткевич, А. Гірник, Н. Гришина, З. Ковальчук,
Т.  Короткіна,  М.  Леонов,  Г.  Ложкін,  Н.  Микитенко,  Т.  Молодоря,  І.  Сорока,
П. Сергоманов  і  Б.  Хасан  та  ін.)  визначено,  що  сьогодні  у  сучасній  психолого-
педагогічній  літературі  не  існує  загальновизнаного  поняття  конфлікту,  єдиної
наукової позиції щодо проблеми появи, місця та ролі конфлікту в системі людських
взаємин,  узагальненої  типології  конфлікту.  Цей  феномен розглядається  з  позицій
різних  наукових  підходів  (психодинамічного,  ситуаційного,  когнітивного,
організаційного, діяльнісного, особистісного, аксіологічного, інтегративного тощо). 

Установлено,  що існують різні  критерії  класифікації  конфліктів:  урахування
їхніх  сфер,  джерел,  змісту,  значущості,  спрямованості,  тривалості,  характеру
виникнення або затухання, сфери розв’язання, форм вираження, структури взаємин,
наслідків і функцій, соціально-психологічного ефекту, соціального результату тощо.
Найбільш  поширеними  типами  конфліктів  визнано  внутрішньоособистісні,
міжособистісні  й  міжгрупові.  В основі  педагогічних конфліктів перебувають два
види протиріч:  діалектичні  та  каузальні.  У найзагальнішому вигляді  педагогічний
конфлікт охарактеризовано  як  зіткнення,  непорозуміння,  суперечність  двох  або
більшої кількості різноспрямованих сил, мотивів, поглядів, позицій сторін із метою
реалізації корінних інтересів в умовах протидії із боку кожної зі сторін. 

Визначено, що причини педагогічних конфліктів у вищій школі зумовлюються як
об’єктивними  (зовнішні  умови  середовища),  так  і  суб’єктивними  факторами
(особливості  конкретної  особистості).  Основними  лініями  конфлікту є  трирівнева
взаємодія його учасників у вищій школі:  макрорівні  («держава») – «суспільство –
заклад вищої освіти», мезорівні («керівництво») – «ректорат – колектив університету,
факультету, групи» та мікрорівні («особистість») – «студент – викладач», «викладач
– викладач», «студент – студент». 

Доведено,  що будь-який конфлікт  розглядається  як  закономірний процес,  що
має  п’ять  стадій  проходження:  виникнення  конфліктної  ситуації,  усвідомлення
конфлікту, прояв конфліктної поведінки, поглиблення конфлікту та його розв’язання.
Одним  із  основних  напрямів  регулювання  конфліктів  запропоновано  розвиток
відповідної компетентності у певній сфері.

Проблема  використання  стратегій  і  тактик  управління  конфліктами  активно
розглядається такими сучасними науковцями як О. Барабаш, А. Гірник, І. Глазкова,
Г.  Ковальчук,  Г.  Ложкін,  Н.  Пов’якель,  О.  Рябініна,  К.  Томас  і  Р.  Кілмен  та  ін.
З’ясовано,  що  проблема  управління  процесом  конфліктної  взаємодії  пов’язана  з
вибором  стратегій  і  тактик  поведінки  її  учасників.  Стратегія  управління
конфліктом визначена  як  напрям  й  особливості  дій  сторін  конфлікту,  яких  вони
дотримуються упродовж усієї конфліктної взаємодії. 

Установлено,  що  існують  різні  підходи  до  класифікації  стратегій  (стилів)
поведінки  в  конфліктах,   але  найбільш  поширеними  є  п’ять  основних  стилів
регулювання конфліктів: уникання, відхід, ігнорування або відхилення; суперництво,
конкуренція,  змагання,  конфронтація;  пристосування,  змушена  поступка;
компроміс;   співробітництво.  Кожна  з  перерахованих  стратегій  поведінки  в
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конфліктній  ситуації  має  свої  недоліки  й  переваги  та  може  бути  ефективною  у
вирішенні конфлікту лише в певних ситуаціях і за допомогою конкретних методів і
прийомів (тактик). Однакові тактики можуть використовуватися у різних стратегіях.
Важливою визначено  проблему створення  базових  основ  індивідуальної  стратегії
поведінки  кожного  учасника  освітнього  процесу  у  вищій  школі,  яка  повинна
формуватися  і  коригуватися  самою  особистістю  у  процесі  реальної  педагогічної
діяльності.

Уточнено  сутність  понять  «конфліктна  компетентність»  та
«конфліктологічна  компетентність».  Установлено,  що  «конфліктна
компетентність»  і  «конфліктологічна  компетентність»  є  самостійними  поняттями
(Є. Богданов,  Т. Бугайчук,  М. Єсіпова,  В. Зазикін,  І. Козич,  В. Шерніязова,
О. Щербакова, М.  Юферова  та  ін.).  Конфліктологічна  компетентність  за  своїм
змістом глибша та ширша, ніж конфліктна компетентність і характеризує фахівця,
який  володіє  ґрунтовними  професійними  знаннями  про  конфлікти  й  відношення
сторін конфлікту, що отримані у процесі спеціальної підготовки, та може вміло їх
використовувати  на  практиці.  Конфліктна  компетентність  стихійно  формуються
упродовж  життя,  залежить  від  індивідуальних  особливостей  конкретних  осіб  та
їхнього природного вміння віднаходити вихід із конфліктних ситуацій. Доведено, що
конфліктна  компетентність  є  структурним  компонентом  конфліктологічної
компетентності,  яку  визначено  різновидом  ключових,  професійних  і  соціальних
компетентностей,  а  оскільки  основним  різновидом  соціальної  компетентності  є
комунікативна,  отже,  конфліктологічну  компетентність  зараховано  до  групи
комунікативних компетентностей або соціально-комунікативних.

Установлено,  що  тлумачення  поняття  «конфліктологічна  компетентність»
засновано  на  різних підходах:  як  когнітивно-регулятивної  підсистеми професійно
значущої сторони особистості, що включає відповідні спеціальні знання та вміння
(Є. Богданов, Л. Волченко, О. Денисов, В. Зазикін, А. Мітяєва, Т. Саралієва та ін.); як
системи наукових знань про конфлікт та вмінь керувати ним, що цілеспрямовано
розвиваються у процесі спеціальної підготовки (О. Жук, М. Кабачинський, В. Тюріна
та  ін.);  як  інтегрованого  особистісного  утворення,  що  відображає  теоретичну  і
практичну  готовність  майбутнього  фахівця  до  попередження  і  розв’язання
конфліктів  (М.  Єбзеєв, В.  Жуковський,  К.  Зайцева,  Д.  Івченко,  О.  Климентьєва,
Ф. Семенова,  Л. Скворцова,  та  ін.);  як  організації  безконфліктної  продуктивної
взаємодії  із  оточуючими  в  системі  міжособистісних  відносин  (Г.  Бережна,
А. Левкович, Н. Маркарова, І. Сорока та ін.).

У  другому  розділі  –  «Специфіка  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  в  умовах  освітнього
середовища вищої школи» – охарактеризовано особливості професійної підготовки
майбутнього  вчителя  іноземної  мови  в  аспекті  формування  конфліктологічної
компетентності; розглянуто структуру конфліктологічної компетентності майбутніх
учителів  іноземних  мов;  охарактеризовано  освітнє  середовище  вищої  школи  як
фактор формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних
мов. 

З’ясовано,  що  в  умовах  євроінтеграції  освітньої  галузі  збільшується
престижність  отримання  кваліфікації  «учитель  іноземної  мови»,  значно
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підвищується  необхідність  знання  іноземної  мови.  Доведено,  що  іноземна  мова
виступає  не  лише  засобом  комунікації,  але  й  відкриває  нові  можливості  щодо
гуманізації  освіти,  опанування  загальнолюдськими  цінностями,  налагодження
міжособистісних  взаємин  між  людьми  різних  націй  і  народностей,  уникнення
конфліктів, що відбувається у процесі професійної підготовки  майбутніх фахівців.

На  основі  аналізу  наукових  праць  вчених  (В. Безлюдної,  І. Богданової,
Н. Бражник,  В.  Будак  і  А. Старевої,  В.  Гаманюк,  Н.  Дем’яненко,  І.  Костікової,
Л. Поліщук, Р. Мартинової,  О. Мархевої,  С. Ніколаєвої,  О. Петращук, О. Пєхоти,
І. Садової,  О. Тарнопольського  та  ін.)  доведено,  що  професійна  підготовка
майбутніх учителів іноземних мов поділяється на теоретичну і практичну та має три
основні складові –  лінгвістичну, психолого-педагогічну та методичну.  Урахування
сутності та складових цього феномена надало змогу  визначити її наступним чином:
професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов є цілісною педагогічною
системою, яка зорієнтована на професійний та особистісний розвиток студентів у
процесі лінгвістичної, психолого-педагогічної та методичної підготовки та сприяє
формуванню у них готовності до майбутньої професійної діяльності. Однак, окремі
аспекти  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  особливо  в
контексті  визначення  її  особливостей  щодо  формування  конфліктологічної
компетентності, недостатньо висвітлені у вітчизняній літературі.

Узагальнення педагогічного  досвіду й аналіз  сучасної  психолого-педагогічної
літератури (Ф. Арсентєва,  Т. Колодько,  Н. Майєр, О. Мархева, Н. Серебровська та
ін.)  дозволили  констатувати,  що,  незважаючи  на  значну  кількість  наукового
матеріалу, пов’язаного з дослідженням педагогічних конфліктів, процес комплексної
розробки конфліктологічної підготовки майбутнього педагога перебуває поки що в
стадії  становлення.  Провідними  завданнями,  які  потрібно  розв’язувати  в  процесі
конфліктологічної підготовки, постали: формування у майбутніх учителів іноземних
мов  системи  конфліктологічних  знань  і  умінь  із  методології,  теорії,  методики  і
практики  вирішення  педагогічних  конфліктів;  ознайомлення  із  сучасними
стратегіями й тактиками розв’язання педагогічних конфліктів; становлення власної
педагогічної позиції; вироблення базових основ індивідуально-педагогічного стилю
поведінки студентів у педагогічному конфлікті.

Рівнями  конфліктологічної  підготовки майбутніх  учителів  іноземних  мов
визначено:  теоретичний (формування  міждисциплінарних  знань  про  конфлікт,
світоглядних  орієнтацій,  життєвих  цінностей,  моральних  норм  і  принципів),
теоретико-прикладний  (застосування  відомих  стратегій  і  тактик  розв’язання
конфліктів,  формування  навичок  щодо  попередження  деструктивного  розвитку
конфлікту), практичний (формування індивідуальної стратегії поведінки в конфлікті,
спроможність прогнозувати й аналізувати реальні конфлікти).

У дослідженні виокремлено  основні контексти конфліктологічної підготовки
майбутніх учителів іноземних мов: кроскультурний (передбачає розвиток культурної
свідомості, тобто здатності в контактах з іншою культурою зрозуміти інший спосіб
життя, інші цінності); відбір релевантних зразків поведінки в конкретних ситуаціях
(здатність  віднайти  спільну  мову  з  представниками  різних  культур,  світоглядів,
релігій; умінь оцінювати власний досвід у конфліктній ситуації та використовувати
його в майбутній професійній діяльності тощо), комунікативний (виступає як процес
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обміну інформацією за допомогою мовних засобів рідної та іноземної мови під час
розв’язання  конфліктних  ситуацій  із  метою  досягнення  між  партнерами
взаєморозуміння   відповідно  до  визначених  правил  і  норм  спілкування)  і
внутрішньоособистісний (формування якостей особистості,  які  є віддзеркаленням
конфліктологічної  культури  майбутніх  учителів  іноземної  мови:  конфліктологічна
компетентність, конфліктостійкість, комунікабельність тощо).

Уточнено сутнісні ознаки конфліктологічної компетентності майбутніх учителів
іноземних мов у  їх  професійній  підготовці  та  запропоновано визначення  поняття
«конфліктологічна  компетентність майбутніх  учителів  іноземних  мов»   як
інтегрованого особистісного утворення, що базується на системі наукових знань
про  конфлікт,  уміннях,  практичному  досвіді  розв’язання  конфлікту,  які
цілеспрямовано  розвиваються у  таких  контекстах  конфліктологічної  підготовки
закладу  вищої  освіти  як  кроскультурний,  комунікативний  і
внутрішньоособистісний. 

Ґрунтовне  дослідження  праць  сучасних  науковців  щодо  аналізу  структурних
компонентів  конфліктологічної  компетентності  майбутніх  фахівців  доводить
множинність  підходів  до  визначення  структури  досліджуваного  різновиду
компетентності,  адже  більшість  науковців  (Л.  Александрова,  Г.  Бережна,
О. Климентьєва, Н. Леонов, А. Мунші, І. Сорока, І. Тітаренко та ін.) дотримуються
позиції  щодо  трикомпонентної  структури  конфліктологічної  компетентності  як
найбільш  оптимальної  для  проведення  дослідження.  З’ясовано,  що  загальна
структура  аналізованої  компетентності  розглядається  як  єдність  знаннєвого,
особистісного  та  операційного  компонентів.  Більш  розширена  структура
(гностичний,  регулятивний,  комунікативний,  проектувальний,  рефлексивний,
нормативний  компоненти),  що  відповідає  функціям  конфліктологічної
компетентності,  запропонована  згідно  системного  підходу  групою  російських
вчених (Є. Богданов, О. Денисов, А. Деркач, В. Зазикін та ін.)

Визначено компонентний склад конфліктологічної компетентності, де функції
співвідносяться  зі  структурою,  а  фактори  визначають  основні  показники
досліджуваного  феномена  у  відповідності  до  основних  підходів  структурування
досліджуваної  дефініції:  когнітивно-рефлексивний  компонент (наявність
інтегрованих знань у галузі конфліктології; готовність до толерантного сприйняття
соціальних  і  культурних  відмінностей,  шанобливе  ставлення  до  історичної
спадщини та культурних традицій людей різних національностей; рефлексія власної
поведінки) зумовлений інформаційною і рефлексивною функціями;  мотиваційно-
ціннісний  компонент  (спрямованість  на  конструктивне  вирішення  конфлікту;
толерантність  у  ставленні  до  інших  людей;  емоційна  стійкість  у  стресових
ситуаціях; прагнення до співпраці та пошуку компромісних рішень) – ціннісною і
мобілізаційною функціями; операційно-корегувальний (уміння проектувати власну
взаємодію  та  розв’язувати  конфлікти;  уміння  впливати  на  оцінки  й  судження
опонентів;  володіння  технологіями  і  стратегіями  вирішення  конфліктів;  уміння
організовувати роботу в постконфліктній ситуації) – прогностичною і регулятивною
функціями. 

Визначені  компоненти  структури  конфліктологічної  компетентності
відповідають  наступним  критеріям  досліджуваного  феномена:  наявність
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конфліктологічних знань і вмінь: оцінно-прогностичних (правильної оцінки ситуації і
передбачення розвитку конфлікту); гностичних (адекватної діагностики структури й
причин  конфлікту,  розрізнення  об’єктивних  і  суб’єктивних  чинників  конфліктів,
правильного  визначення  шляхів  розв’язання  конфлікту);  комунікативних
(сприйняття  внутрішнього  стану  людини,  ведення  діалогічного  мовлення);
сформованість позитивної мотивації (на самовдосконалення, позитивне ставлення
до  людей,  стійкого  інтересу  до  питань  конфліктології),  особистісно-професійних
якостей (рефлексії,  комунікабельності,  тактовності,  толерантності,  емоційної
стійкості); наявність  певних  поведінкових  форм  та  стратегій  розв’язання
конфліктів (суперництво, уникання, пристосування, компроміс, співробітництво).

З’ясовано,  що  оскільки  сучасна  вища  освіта  повинна  створювати  відповідні
умови  для  підготовки  компетентного  фахівця,  орієнтованого  на  постійний
професійний  розвиток,  самовдосконалення,  що  забезпечить  йому  в  подальшому
високий рівень конкурентоспроможності, продуктивності професійної діяльності, то
окрім успішного оволодіння студентами необхідною базою знань і вмінь відповідно
до специфіки обраної спеціальності, важливим є розвиток необхідних якостей, що
виступають  передумовою  ефективного  здійснення  професійних  функцій  на  етапі
становлення  професіоналізму  особистості.  Таким  чином,  заклад  вищої  освіти
розглядаємо як модель соціокультурного простору, в якому відбувається становлення
особистості  майбутнього  фахівця,  а  освітнє  середовище  закладу  вищої  освіти
визначено тим утворенням, що впливає на компетентність майбутнього спеціаліста,
про що свідчать праці таких науковців як А. Артюхіна, Д. Бінецька, М. Братко, О.
Керницький, Н. Лобач, О. Шапран і Ю. Шапран, В. Ясвін та ін.

У дослідженні освітнє середовище закладу вищої освіти визначено як систему
впливів й умов формування особистості за допомогою різних засобів, технологій і
змісту освіти; сукупність вимог і зразків поведінки, які засвоюються у ЗВО з метою
професійного й особистісного розвитку майбутнього фахівця. Виокремлено складові
освітнього  середовища в  ракурсі  формування  конфліктологічної  компетентності
майбутніх  учителів  іноземних  мов:  ресурсно-технічна,  суб’єктно-особистісна,
стратегічно-технологічна, соціокультурна, комунікативна. 

Розрізнено  поняття  «освітній  простір»  та  «освітнє  середовище», які  тісно
взаємопов’язані:  освітній  простір є  особливою сферою соціокультурної  практики,
що  включає  освітнє  середовище  як  сукупність  соціальних  й  освітніх  умов,  які
впливають на розвиток особистості студента і його професійну підготовку. Освітній
простір є ширшим поняттям, яке охоплює безліч освітніх середовищ, тлумачиться
науковцями з позицій інституційного (як певна частка соціуму, де створено умови
для розвитку особистості) та субстанціонального підходів (особистісний простір у
сприйнятті,  дії,  упливу  суб’єктів  на  цей  простір).  Співвідношення  освітнього
простору,  освітнього  середовища  й  суб’єктної  сфери  особистості  розглянуто  як
цілісну єдність, елементи яких перетинаються та взаємодіють між собою.

У  третьому  розділі  –  «Моделювання  процесу  формування
конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі
професійної  підготовки» –  розкрито  методологічні  підходи  та  принципи
формування конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів іноземних мов;
обґрунтовано  педагогічні  умови  та  розроблено  модель  формування
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конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
професійної  підготовки;  проаналізовано  основні  шляхи  профілактики  та
попередження  булінгу  як  основної  педагогічної  умови  формування
конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.

Ґрунтуючись  на  гуманістичній  парадигмі  та  враховуючи  здобутки  сучасної
теорії і методики професійної освіти визначено наступні  методологічні підходи до
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
процесі  професійної  підготовки,  які  забезпечують  оптимізацію даного  процесу,  а
саме:  гуманістичний,  аксіологічний,  системний,  компетентнісний,  середовищний,
особистісно-діяльнісний, комунікативний, стратегічно-конфліктологічний. 

Обґрунтування  методологічних  підходів  формування  конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки
уможливило  визначення загальнонаукових принципів дослідження,  які  враховано в
процесі  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів
іноземних мов: гуманізації (особистісна орієнтація на розвиток моральних якостей:
милосердя,  людяності,  альтруїзму,  співпричетності,  добропорядності);
толерантності (ставлення  до  людини  як  найвищої  цінності,  повага  людської
гідності,  різноманітних  думок,  позицій  і  переконань,  прагнення  справедливості,
здатність до співчуття,  подолання конфлікту з урахуванням етики взаємовідносин
сторін,  що  конфліктують);  розв’язання  конфлікту  як  цілісного  явища (на  основі
визначення  його  сутності  та  змісту:  з’ясування  причин  конфлікту,  зон  його
поширення, реальних мотивів виникнення, позицій різних сторін конфлікту; пошук
рішення,  необхідного  для  кожного  в  конфлікті;  задоволення  сторін  результатами
його  розв’язання);  поєднання  теорії  та  практики  в  конфліктологічній  складовій
професійної підготовки  (обов’язковість виокремлення конфліктологічної складової
професійної  підготовки  майбутніх  учителів,  орієнтація  у  процесі  навчання  на
розв’язання актуальних професійних конфліктних ситуацій);  уплив середовища на
подолання педагогічних конфліктів (урахування груп факторів упливу: внутрішніх і
зовнішніх  на  урегулювання  конфліктів,  організація  освітнього  простору,  його
позитивне  сприйняття  учасниками  освітнього  процесу,  можливість  змін,
нарощування  педагогічного  потенціалу);  урахування  індивідуальних,  вікових,
гендерних  та  інших  особливостей  учасників  конфлікту (індивідуалізація  й
диференціація освітньо-виховних упливів з опорою на специфічні риси характеру,
особистісні  властивості  сторін  конфлікту);  діалогізація  у  взаєминах  учасників
освітнього  процесу  на  противагу  взаємозапереченню  й  байдужості (організація
міжособистісного спілкування на підґрунті співробітництва й діалогу, формування
активної  громадської  позиції  щодо  співучасті  в  конфліктних  ситуаціях);
співробітництво в профілактиці та подоланні конфліктів (спрямованість опонентів
на конструктивне обговорення проблеми, їхня урівноважена поведінка, визначення
кожною конкретною особистістю чіткої стратегії подолання конфліктів).

У  дослідженні  запропоновано  три  групи  педагогічних  умов з  урахуванням
специфіки  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  а  саме:
психолого-педагогічні; дидактичні; організаційно-педагогічні. 

До  психолого-педагогічних  умов формування  досліджуваного  феномена
віднесено  наступні:  трансформація  соціально-значущих  цінностей  у  конкретні
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гуманістичні  ціннісні  пріоритети  особистості,  формування  моральних  якостей
майбутніх  учителів  іноземних  мов  (добропорядність,  взаємодопомога,  альтруїзм,
співпричетність, толерантність), а процес формування моральних якостей майбутніх
учителів  іноземних  мов  передбачає  застосування  цілісної  системи  упливів  на
студентів у процесі аудиторної (із використанням традиційних та інноваційних форм
і  методів  освітньої  діяльності  студентів)  і  позааудиторної  (проведення  бесід,
дискусій і диспутів, виховних заходів, зустрічей з цікавими людьми, волонтерської
роботи  тощо)  роботи;  розвиток  рефлексивної  педагогічної  позиції  студентів  у
процесі розв’язання педагогічних конфліктів, де ефективним є використання певних
рефлексивно  зорієнтованих  методів,  а  саме:  самодіагностика  власних  здібностей;
самоаналіз  процесу та  результатів  навчальної  діяльності;  розв’язання проблемних
задач  і  ситуацій;  використання  методу  «рефлексивної  команди»,  релаксаційних
вправ;  проведення  психологічних  тренінгів;  написання  самозвітів;  створення
програм саморозвитку тощо.

До  дидактичних  умов формування  досліджуваного  феномена  віднесено
наступні:  розширення  конфліктологічних  знань  студентів  у  процесі  викладання
психолого-педагогічних дисциплін, яке можливе за рахунок викладання вибіркових
дисциплін  навчального  плану,  факультативних  занять,  використання  ситуаційного
навчання (аналіз конфліктних ситуацій) у процесі вивчення педагогіки, психології,
іноземної  мови  та  інших  предметів;  організація  співробітництва  у  процесі
діалогізації  освітнього  процесу  (продуктивне  спілкування  учасників  освітнього
процесу  з  метою  досягнення  конкретного  результату  за  допомогою  різних  форм
організації  освітнього  процесу  вищої  школи  (лекції,  семінарські  заняття,
факультативні  заняття,  індивідуальна  робота  зі  студентами,  використання
інтерактивних методів навчання: ділових і рольових ігор, дискусій, комунікативних
вправ  тощо,  діалогічних  прийомів:  проблемних  запитань  до  студентів,
індивідуальний  вибір  виду  завдань  та  способів  їх  виконання,  пропозицій  до
порівняння  певних  явищ,  прогнозування  власної  діяльності  та  її  самооцінка,
взаємооцінка комунікативних висловлювань тощо). 

До  організаційно-педагогічних умов  формування  досліджуваного  феномена
віднесено:  включення  в  процес  професійної  підготовки  ситуаційного  навчання
конфліктологічного  спрямування,  адже цьому  методу  властивий  значний
педагогічний ефект,  оскільки його використання розвиває наступні  кваліфікаційні
характеристики  особистості:  здатність  до  аналізу  й  діагностики  проблем,  уміння
чітко  формулювати  й  висловлювати  свою  позицію,  спілкуватися,  дискутувати,
сприймати  й  оцінювати  інформацію,  яка  надходить  у  вербальній  і  невербальній
формах, тобто сприяє формуванню професійних та особистісних якостей людини,
почуття  впевненості  в  собі,  сприяє  подоланню  надмірної  самовпевненості;
використання  медіаторства  як  сучасної  технології  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  що  передбачає  розв’язання
професійних й  особистісних  конфліктів  мирним шляхом  за  допомогою медіатора
(посередника),  який  сприяє  збереженню  стосунків  між  сторонами  конфлікту,
зниженню  рівня  невизначеності  й  ризиків  між  ними;  розвиток  умінь  і  навичок
профілактики і попередження булінгу серед молоді. 
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Установлено,  що  однією  з  основних  педагогічних  умов  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
професійної  підготовки є  ознайомлення студентів  із  сучасними програмами щодо
попередження та запобігання шкільного булінгу.

На  основі  ґрунтовного  аналізу  праць  закордонних:  C.  Arora;  V.  Besag;
А. Collingwood, J. Devoe, R. Green,  S. Kaffenberger; D. Lane, D. Olweus, P. Randall,
А. Ross, J. Selekman, D. Tattum, R. Thornberg та ін., а також українських науковців:
Г. Алєксєєнко,  О.  Барліт,  А.  Борщевська,  Т.  Годецька,  А.  Губко,  Г.  Коваль,
О. Кормило,  Л.  Лушпай,  І.  Сидорук,  В.  Стремецька та  ін.,  доведена  актуальність
детального  розгляду  та  систематизації  наукових  підходів  щодо  проблеми  булінгу
(bullying,  від  анг.  bully  –  хуліган,  забіяка,  задирака,  грубіян,  насильник),  який
тлумачиться  як  цькування,  дискримінація,  утиск  і  означає  тривалий  процес
свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до
іншої дитини, або інших дітей і характеризується пригніченням особистості з метою
самоствердження кривдників. 

Обґрунтовано негативний вплив булінгу на всіх учасників освітнього процесу,
оскільки він призводить до порушення фізичного й психічного здоров’я школярів,
має тривалі наслідки для особистості, що віддалені в часі. Установлено, що булінг
має певні вікові та гендерні особливості, фізичні й психологічні форми і потребує
розробки  системи  профілактичних  заходів  із  попередження  та  подолання  цього
негативного  соціального  й  психолого-педагогічного  явища  саме  в  процесі
конфліктологічної підготовки майбутніх учителів, оскільки є складовою формування
конфліктологічної  компетентності  студентів,  потребує  швидкого  реагування  на
випадки цькування у школі, скоординованої роботи школи, педагогів та родини щодо
його запобігання. 

Проаналізовано різні напрями профілактичної роботи щодо попередження та
запобігання шкільного булінгу: превентивна робота (підтримка позитивного статусу
дитини (потенційної  жертви)  у класі;  підкреслення  важливості  спільної  роботи у
колективі;  формування  в  учнів  навичок  самоконтролю,  асертивної  поведінки  та
позитивного  ставлення  до  себе;  засудження  деструктивної  й  антисоціальної
поведінки  учнів;  спонукання  до  міркувань  та  осмислення  власної  поведінки;
заохочення  учнів  до  позитивних  зрушень  в  особистісному  зростанні);  соціально-
педагогічна  і  корекційна  робота  з  жертвами  шкільного  насилля  (створення
психологічного  комфорту  для  отримання  жертвами  булінгу  позитивного  досвіду
підтримки і довіри; формування навички упевненої поведінки, розвиток упевненості
в  собі,  позитивного  самосприйняття;  допомога  учням  у  розвитку  навички
конструктивного спілкування, комунікативної компетентності;  мінімізація відчуття
самотності  шляхом  формування  потреби  у  приналежності  до  групи;  підвищення
рівня  емоційної  комфортності);  соціально-педагогічна  і  корекційна  робота  з
колективом, в  якому  зафіксовано  явище  булінгу  (зниження  агресивності,
формування  толерантності,  емпатії  в  учнів  з  метою  вторинної  профілактики
виникнення булінгу).

З’ясовано,  що в процесі  створення нових педагогічних концепцій,  побудови
моделей  важливо  слідувати  наступним  принципам,  а  саме:  адекватність,  тобто
відповідність моделі вихідній реальній системі та облік найбільш важливих якостей,
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зв’язків  і  характеристик;  точність  –  ступінь  збігу  отриманих  у  процесі
моделювання результатів із заздалегідь установленими, бажаними; універсальність –
пристосування моделі до аналізу ряду однотипних систем в одному або декількох
режимах функціонування; доцільна економічність – точність отриманих результатів і
спільність  рішення  задачі,  чітке  визначення  принципів  реалізації  авторських
наукових задумок.

Авторська  концепція  дослідження ґрунтується  на  усвідомленні  процесу
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
процесі професійної підготовки, яка спрямована на виявлення причинно-наслідкових
зв’язків між складовими цілісної системи впливу на досліджуваний об’єкт на основі
розробленої  наукової  концепції,  головними  завдання  якої  визначено  наступні:
забезпечити  майбутніх  учителів  іноземних  мов  знаннями  з  педагогічної
конфліктології  й  актуалізувати  їхній  особистий  досвід  для  формування  власної
індивідуальної  стратегії  подолання  конфліктів  через  оволодіння  інноваційними
технологіями  розв’язання  конфліктних  ситуацій;  створити  в  процесі  професійної
підготовки  відповідні  педагогічні  умови  для  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов;   апробувати  на  практиці
експериментальну програму формування досліджуваного феномена. 

У  процесі  дослідження  запропоновано  концептуальну  модель  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов у  процесі
професійної  підготовки, в  основу  якої  покладено  ідеї  гуманістично-розвивальної,
вітакультурної  і  компетентнісної  парадигм.  Визначено,  що  модель  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  має  блочну
побудову та зв’язки між виділеними блоками. Розроблена модель виступає умовною
схемою цілеспрямованого формування конфліктологічної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов у процесі професійної діяльності на основі таких базових
цінностей: гуманізм, толерантність, співпричетність, тощо. 

Модель  складається  із  чотирьох  блоків:  методологічний,  організаційний,
технологічний, результативний (рис. 1). 

Взаємодія  вказаних  блоків  у  освітньому  середовищі  закладу  вищої  освіти
спроектована як цілеспрямований і послідовний уплив на ефективність професійної
підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов  через  поєднання  взаємопов’язаних
складників:  методологічний  блок (мета,  парадигмальні  засади  професійної
підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  методологічні  підходи,  принципи
формування конфліктологічної компетентності), організаційний (причини конфліктів
у  ЗВО,  етапи  і  контексти  конфліктологічної  підготовки  майбутніх  учителів
іноземних  мов,  педагогічні  умови  формування  досліджуваного  феномена),
технологічний (стадії  конфлікту,  основні  стилі  урегулювання  конфліктів,  сучасні
технології  подолання  конфліктів,  методи  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  етапи  впровадження
експериментальної  програми),  результативний (критерії,  структура  і  функції
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  складові
освітнього  середовища  в  ракурсі  формування  досліджуваного  феномена,  рівні
розвитку конфліктологічної компетентності). Усі блоки моделі – взаємопов’язані, а
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сама  модель  стала  основою  для  апробації  розвивальної  програми  формування
досліджуваного феномена.

Рис.  1.  Модель  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки.
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У  четвертому  розділі  –  «Технології  розвитку  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі  професійної
підготовки» –  розкрито  сутність  ситуаційного  навчання майбутніх  учителів
іноземних  мов  у  процесі  формування  їхньої  конфліктологічної  компетентності;
проаналізовано  тренінгові  технології  та  їх  застосування у  процесі  формування
конфліктологічної  компетентності майбутніх учителів іноземних мов, установлено
ефективність медіації як сучасної технології роботи педагога з міжособистісними та
міжгруповими конфліктами.

Доведено,  що  застосування  технологічного  підходу  до  організації  процесу
навчання у вищій школі  означає  перехід на якісно новий ступінь ефективності  й
оптимальності,  підвищення  його  результативності  й  інтенсивності,  а  також  і  від
того, наскільки майбутній учитель іноземної мови готовий перейти до особистісно
орієнтованої педагогіки у навчальному процесі, розробляти і впроваджувати сучасні
інноваційні  педагогічні  технології,  під  якими  розуміємо  упорядковану  сукупність
дій,  операцій  і  процедур,  що  забезпечують  досягнення  прогнозованого  й
діагностованого  результату  в  постійно  змінюваних  умовах  освітнього  процесу.
Доцільність  використання  технологій  у  процесі  формування  конфліктологічної
компетентності майбутніх  учителів іноземних  мов зумовлено  необхідністю:
проектування  викладачами  своєї  діяльності  з  наступним  його  відтворенням  у
діяльності  студента;  алгоритмізацією освітнього процесу;  отримання оптимальних
результатів  незалежно  від  індивідуальних  особливостей  викладачів  і  студентів;
застосування різних інновацій.

Установлено,  що  серед  сучасних  інноваційних  технологій  формування
конфліктологічної  компетентності  студентів  особливе  місце  у  їхній  професійній
підготовці  відводиться  ситуаційному  навчанню  або  кейс-стаді  (case-study),  що
прослідковується  у  результаті  ретельного  аналізу  робіт  науковців  (К. Багрій,
Ш. Богохуджаєв  і З. Юлдашев,  І. Осадченко,  Ю. Сурмін  та  ін.); використання
ситуаційного навчання в процесі вивчення іноземної мови (О. Бєлкіна, Д. Євдокімов,
М. Куімова, Ю. Лаптінова,  Л. Петько,  Н. Плахотнюк,  К. Федоров та  ін.),  які
тлумачать ситуаційне навчання у педагогіці як метод, методику, технологію, систему,
дидактичною одиницею яких є педагогічна ситуація, вирішення якої призводить до
створення умовних моделей професійної діяльності.

У  дослідженні  ситуаційне  навчання розглядаємо  як  сучасну  педагогічну
технологію  інтерактивної  взаємодії  її  учасників  у  процесі  аналізу  і  розв’язання
широкого  спектру  ситуаційних  проблемних  завдань  у  різних  галузях  знань,  якій
притаманні  наступні  ознаки:  розвивальний  характер,  проблемність,
контекстність,  креативність,  успішність,  діалогічність  тощо.  Визначено,  що
сутністю  досліджуваної  технології  є  подача  навчального  матеріалу  студентам  у
вигляді мікропроблем, а знання набуваються ними в результаті  активної творчої і
дослідницької діяльності; розвиток в майбутніх учителів іноземних мов аналітичних
вмінь  (аналіз  різних  проблемних  ситуацій,  умінь  робити  критичні  висновки),
комунікативних  навичок  (дискусії  з  опонентами,  відстоювання  власної  думки),
організаційних  умінь  (ухвалювання  самостійних  рішень,  знаходження  виходу  з
критичних  ситуацій),  що  є  особливо  важливим  для  формування  їхньої
конфліктологічної компетентності.
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Розроблено  та  апробовано  алгоритм  проведення  ситуаційного  навчання зі
студентами,  який  складається  із  п’яти  етапів:   перший  –  уведення  в  задачу
(визначення теми й мети заняття, роз’яснення студентам послідовності роботи над
ситуацією, презентація кейсу);  другий – вивчення ситуації та підготовка рішення
(студенти вивчають і аналізують ситуацію, проводять дискусії щодо змісту ситуації
та  ймовірних  шляхів  її  реалізації;  формулюють  оптимальне  рішення);  третій  –
групова дискусія із проблематики кейса (викладач генерує питання, фіксує відповіді,
контролює  час  роботи,  узагальнює  пропозиції  студентів,  робить  посилання  на
навчальну  літературу,  стимулює  активну  дискусію  і  творчу  роботу  студентів);
четвертий  –  розв’язання  кейса (пропонується  один  чи  декілька  варіантів
послідовності  дій  для  вирішення  проблемної  ситуації);  п’ятий  –  оцінювання
учасників  дискусії,  запропонованих  ними  рішень  і  вибір  найкращого  з  них  у
контексті  поставленої  проблеми  (підбиття  підсумків  роботи,  оцінювання  та
рефлексія  власних  дій).  Алгоритм  ситуаційного  навчання  розраховано  на  ціле
заняття, що значно активізувало освітній процес і покращило мовленнєві навички
іншомовного  спілкування  студентів  (кейс  розв’язання  конфлікту  інтересів
«Студентське  життя»,  «Булінг»  тощо),  сприяло  розвитку  у  студентів  навички
аналізу та діагностики проблем конфліктологічного спрямування, надало можливість
отримати  практичні  уміння  й  навички  реалізації  рішень  у  ситуаціях  їхньої
професійній діяльності, навчило розв’язувати професійні комунікативні завдання як
рідною, так і іноземною мовами.

У сучасній педагогіці однією з найбільш ефективних технологій розв’язання
конфліктів  визнано  тренінгову  роботу з  використанням  елементів  інтерактивних
технологій, оскільки тренінгові технології створюють ефективні умови для набуття
майбутніми вчителями навичок міжособистісної  комунікації,  сприяють створенню
позитивного образу власного «Я», гармонізують стосунки з оточуючими, розвивають
особистісні та професійні якості. Сутність, різновиди та концептуальні положення
організації  тренінгових  занять  представлені  у  працях  зарубіжних  науковців:  П.
Бавіної, Р. Баклі (R. Buckley), Д. Кейпла (D. Capel) та ін.; теоретичні та методичні
основи  групового  тренінгу  визначено  такими  вченими  як  І.  Вачков,  С. Дерябо;
професійного  –  А.  Маркова,  психологічного  –  К.  Мілютіна;  особливості
використання тренінгових технологій у освітньому процесі вищої школи висвітлено
в  працях  Л. Бондарєвої,  А. Григор’євої,  О. Керик,  Я. Сікори,  Н. Федоренко,
І. Шоробури та ін.

Визначено структуру  тренінгу (вступна,  основна та  заключна частини),  що
зумовлена:  цілями  тренінгу;  видом  цільової  групи;  тривалістю  тренінгу;  рівнем
підготовленості  групи тощо. У процесі дослідження  складено програму тренінгів,
згідно  якої  тренінги  проводилися  при  вивченні  різних  предметів  освітньо-
професійної програми («Педагогіки», «Психології», «Конфліктології») та з’ясовано
найбільш поширені організаційні форми спілкування студентів у процесі виконання
різних  інтерактивних  вправ:  індивідуально-колективні;  спілкування  в  парах;
спілкування в малих групах; рольові й ділові ігри (вправи «Клубок»,  «Знайомство»,
«Інтерв’ю», «Якби…, то я став би…», «Контраргументи»,  «Випадок із життя»,
«Намалюй конфлікт», «Підсумки», «Коло»,  «Ритмічні оплески» та ін.).
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Згідно  із  розробленою  програмою  щодо  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі  експериментальної
роботи використано тренінги ««Як ми бачимо себе?», «Як ми бачимо одне одного?»,
«Ставлення  до  конфлікту»,  «Способи  вирішення  конфлікту  в  освітньому
середовищі», «Сучасні стратегії розв’язання педагогічного конфлікту» та ін. 

Доведено, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки використання
тренінгових технологій навчання у вищій школі активно залучає майбутніх учителів
до пошуку інформації,  формує здатність  самостійно здобувати знання;  у напряму
формування  конфліктологічної  компетентності  забезпечує  створення  позитивної
атмосфери  в  освітньому  процесі;  формує  у  студентів  уміння  і  навички  вільного
висловлювання  власних  суджень,  толерантного  ставлення  до  інших;  уміння
працювати  в  команді  й  при  цьому  зберігати  власну  індивідуальність;  розвиває
навички  конструктивної  поведінки  та  прийоми  регуляції  під  час  вирішення
внутрішньоособистісних конфліктів; сприяє усвідомленню учасниками самого себе і
розумінню інших людей тощо.

У  дослідженні  обґрунтовано,  що  у  процесі  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  особливого  значення  набула
технологія (медіації /медіаторства), що передбачає вирішення спорів і врегулювання
конфліктів  із  залученням  посередника  (медіатора),  який  допомагає  сторонам
конфлікту відновити ефективний процес комунікації, обрати такий варіант рішення,
що враховуватиме інтереси й потреби всіх учасників конфлікту. Медіатор виступає
нейтральним  посередником  між  різними  сторонами  конфлікту,  що  доводять  як
зарубіжні  (Х. Бесемер (Ch. Bestmer), Л. Булл (L. Boulle) і М. Несіч (M. Nesic), Р. Коєн
(R.  Cohen)  та  ін.),  так  і  сучасні  вітчизняні  науковці  (А.  Гусєв,  А.  Каршиєва,
О. Кулінченко, Н. Мазаракі, М. Мамич, Т. Подковенко, В. Рєзнікова та ін.)

Серед основних видів медіації (кримінальна, цивільна, сімейна, педагогічна,
трудова тощо) проаналізовано  педагогічну медіацію (шкільна, медіація ровесників)
та  виокремлено,  з  урахуванням  специфіки  роботи  закладу  вищої  освіти,  такий
різновид педагогічної медіації як вузівська, що націлена на розв’язання конфліктів у
вищій школі за допомогою досвідчених посередників – викладачів, кураторів груп,
психологів тощо, а також самих студентів. У процесі формування конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  із  використанням  технології
медіації  приділено  увагу  засвоєнню  студентами  різних  стратегій  її  проведення:
технології  компромісної  домовленості (проведення  переговорів  за  участю  обох
сторін,  ухвалення  компромісних  рішень);  технології  човникової  дипломатії
(розведення сторін конфлікту й постійне курсування між ними, погодження різних
аспектів угоди);  технології тиску на одного з опонентів (витрата більшої кількості
часу у роботі з одним із учасників, у бесідах з яким доводиться помилковість його
позиції,  що  схиляє  його  на  поступки);  технології  директивної  дії (акцентування
уваги на слабких позиціях опонентів), які було апробовано з використанням вправ
(«Арбітр»,  зустрічей примирення, рольової  гри «Робота служби медіації»  тощо).
З’ясовано,  що означені  технології  і  методи навчання  із  урегулювання конфліктів,
поширюють принципи медіації в роботу щодо попередження конфліктів, сприяють
не лише примиренню різних сторін конфлікту, а також його запобіганню. 
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Доведено,  що  володіння  майбутніми  вчителями  іноземних мов  технологією
медіації  відкриває  нові  шляхи  щодо  попередження  міжнаціональних  конфліктів,
оскільки саме  ці  вчителі  володіють  іноземною мовою (особливо  англійською)  як
засобом  міжнародного  спілкування,  отже,  медіаторство  (медіація)  визнано
конструктивною  технологією  створення  безпечного  і  толерантного  середовища
успішної соціалізації дітей і молоді.

У п’ятому розділі –  «Емпіричне дослідження розвитку конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі  професійної
підготовки» –  встановлено  діагностичний  інструментарій  визначення  рівнів
сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов;
розкрито  організацію  та  проведення  констатувального  експерименту;  здійснено
експериментальну  перевірку  ефективності  комплексної  розвивальної  програми
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
процесі  професійної  підготовки;  проведено  аналіз  й  інтерпретацію  результатів
формувального експерименту.

У  процесі  проведення  експериментального  дослідження  використано
педагогічну діагностику як засіб вимірювання індивідуально-психологічних якостей
особистості  або  інших  показників,  за  допомогою  якої  проводилися  динамічні
обстеження респондентів із фіксуванням результатів динаміки змін на різних етапах
експериментальної роботи. Відповідно до структури досліджуваного феномена було
підібрано  діагностичні  методики:  когнітивно-рефлексивний  компонент
конфліктологічної  компетентності  визначено за допомогою методики дослідження
міжособистісного  сприйняття  у  конфліктній  ситуації  (А. Тащевої  у  модифікації
О. Місенко); самооцінки кругозору з конфліктології  (С. Калаур); визначення рівнів
сформованості  педагогічної  рефлексії  (О. Калашнікової);  мотиваційно-ціннісний
компонент конфліктологічної компетентності досліджено за допомогою діагностики
мотиваційних  орієнтацій  у  міжособистісних  комунікаціях  (І.  Ладанова,
В. Уразаєвої);  тесту  «Наскільки  Ви  толерантні?»  (О. Тушканової);  «Експрес-
діагностики  стійкості  до  конфліктів»  (М.  Фетіскіна,  В.  Козлова,  Г.  Мануйлова);
операційно-корегувальний  компонент конфліктологічної  компетентності  визначено
за допомогою тесту «Стиль поведінки в конфліктній ситуації» (К. Томаса); методики
«Оцінка рівня компетентності у вирішенні конфліктів» (П. Хеппнер, І. Петерсен).

Дослідження  проводилося  в  2015-2020  роках  на  базі  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
З’ясування  вихідних  рівнів  сформованості  конфліктологічної  компетентності
майбутніх  учителів  іноземних  мов  передбачало  проведення  констатувального
експерименту, який відбувався на стандартизованій вибірці – 315 досліджуваних.

На констатувальному етапі дослідження встановлено, що в майбутніх учителів
іноземних  мов  найбільший  відсоток  осіб  за  високим  рівнем  виявлено  в  прояві
мотиваційно-ціннісного компонента (23,81%). Відсоток досліджуваних за вказаним
компонентом  (порівняно  з  іншими)  із  його  низьким  рівнем  теж  зафіксовано  на
найнижчому рівні (18,73%). Когнітивно-рефлексивний й операційно-коригувальний
компоненти  за  рівнями  відрізнялися  між  собою  у  незначних  відсотках,  а  саме:
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17,14% і 16,83% (високий); 47,62% і 46,35% (середній); 35,24% і 36,82% (низький).
Загальний  рівень  сформованості  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів  іноземних  мов  за  результатами  констатувального  експерименту  був
невисоким  і  потребував  підвищення:  високий  рівень  виявлено  в  19,36%
респондентів, середній – у 50,48%, а низький – у 30,16%. Доведено, за результатами
аналізу  даних  констатувального  експерименту,  що  респонденти  демонстрували
певну адекватність сприйняття конфліктної ситуації, виявляли певну самостійність
при  виборі  способів  взаємодій  у  конфліктних  ситуаціях,  інколи  проявляли
толерантність до думок опонентів тощо. Водночас переважна більшість студентів
були не спроможні до вибудовування планів і стратегій розв’язання конфліктів, їхні
дії  у  конфліктних  ситуаціях  виявляли  ознаки  непередбачуваності  й  надмірної
емоційності,  що  підтвердило  недостатній  розвиток  у  них  конфліктологічної
компетентності.

Із  урахуванням результатів  констатувального  експерименту було  розроблено
розвивальну  програму  формувального  експерименту,  що  передбачала  комплексну
перевірку визначених і обґрунтованих педагогічних умов (психолого-педагогічних,
дидактичних,  організаційно-педагогічних),  практичну  реалізацію  моделі
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.

На  початку  експериментальної  роботи  було  обґрунтовано  кількісний  склад
контрольних (КГ=154) та експериментальних (ЕГ= 161) груп, якісний склад яких був
однорідним.  Одноманітність  виокремлених  груп  визначалася  із  використанням
методу математичної статистики (коефіцієнту кореляції Пірсона). 

Розвивальна програма формування досліджуваного феномена реалізовувалася
в  експериментальних  групах  в  три  етапи з  урахуванням упровадження  певних
педагогічних умов: мотиваційно-стимулюючий (трансформація соціально-значущих
цінностей у конкретні гуманістичні ціннісні пріоритети особистості);  професійно-
практичний  (розширення конфліктологічних знань студентів у процесі викладання
психолого-педагогічних  дисциплін;  уключення  в  процес  професійної  підготовки
ситуаційного навчання конфліктологічного спрямування; використання медіаторства
як  сучасної  технології  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів іноземних мов;  розвиток умінь і  навичок профілактики й попередження
булінгу серед молоді); рефлексивно-корекційний (розвиток рефлексивної педагогічної
позиції  студентів  у  процесі  розв’язання  педагогічних  конфліктів;  організація
співробітництва у процесі діалогізації освітнього процесу; формування моральних
якостей  майбутніх  учителів  іноземних  мов  (добропорядність,  взаємодопомога,
альтруїзм, співпричетність, толерантність)). 

На мотиваційно-стимулюючому етапі  програми розвитку конфліктологічної
компетентності  майбутніх учителів іноземних мов у формувальному експерименті
використовувалися  міні-лекції у  рамках  тренінгових  занять  із  метою  підвищення
пізнавального  інтересу  студентів  до  проблеми  життєвих  цінностей  та  їхньої
інтеріоризації  («Цінності  в  моєму  житті»,  «Цінності  у  життєдіяльності
студентської  групи»,  «Уплив  групових  цінностей  на  особистісні  цінності»,
«Дотримання  моральних  цінностей  у  процесі  розв’язання  конфлікту»,  «Зв’язок
цінностей і мотивації») тощо:  групові дискусії «Конфлікт у командній взаємодії»,
«Які  цінності  єднають  студентську  групу?»,  «Чи  потрібно  приймати  групові
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норми-цінності?», «Які цінності повинні домінувати в людини?» тощо; проведення
тренінгових вправ із метою розвитку мотивації досягнення й інтересу до проблеми,
яка  розглядалась,  що  сприяло  активній  організації  роботи  студентів,  розвивало
здатність  до  самомотивування  («Чемпіони»,  «Кодекс  студентської  групи»,
«Перекладач бажань», «Кошик цінностей»,  «Підходи до вирішення конфліктів»);
завдання для самостійної роботи студентів за літературними джерелами (приклади
із зарубіжної літератури щодо дотримання певних цінностей у розв’язанні різних
конфліктів; переклад фрагменту тексту іноземною мовою щодо життєвих цінностей;
пояснення  із  використанням літературних джерел,  які  людські  цінності  сприяють
подоланню конфліктів) тощо, що надали студентам усвідомлення власних цінностей
та узгодження їх із загальноприйнятими цінностями суспільства.

На  другому,  професійно-практичному  етапі  програми розвитку
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  практично
реалізовано  педагогічну умову  розширення конфліктологічних знань студентів у
процесі  викладання  таких  психолого-педагогічних  дисциплін   як  «Психологія»,
«Педагогіка», «Нові педагогічні технології», «Педагогіка вищої школи», «Психологія
вищої  школи»,  а  саме:  отримання  знань  з  таких  тем  як  «Сфери  розгортання
конфліктів»,  «Класифікація  конфліктів»,  «Керування  конфліктами»,  «Засоби
вирішення конфліктів», «Технології попередження конфліктів», «Стратегії, тактики
та  стилі  поведінки  учасників  конфлікту»,  «Сутність  профілактики та  передумови
успішного  запобігання  конфліктам»,  «Передумови  виникнення та  стадії  розвитку
конфлікту»,  «Динаміка  конфлікту  та  психологічні  механізми  його  розвитку»,
«Психологічні методики подолання негативних емоцій в конфлікті», «Профілактика
конфліктів  в  організаціях»  тощо.  Ситуаційне  навчання конфліктологічного
спрямування  на  цьому  етапі  експериментальної  програми  включало  роботу  над
кейсом  розв’язання  конфлікту  стосунків  «Булінг»,  кейсом  розв’язання  конфлікту
інтересів  «Студентське  життя»,  кейсом  розв’язання  конфлікту  взаємин
«Одруження» (на  матеріалі  п’єси  Івана  Котляревського  та  однойменної  опери
Миколи  Лисенка  «Наталка-Полтавка»),  кейсом  розв’язання  конфлікту  інтересів
«Спадок» та ін., як українською мовою, так і іноземною, що забезпечило тренування
навичок спілкування іноземною мовою, розвиток здатності до практичної реалізації
комунікативних умінь і  навичок студентів. Також  реалізовано  програму тренінгів
(««Як ми бачимо себе?», «Як ми бачимо одне одного?»», «Ставлення до конфлікту»,
«Поведінка у ситуації конфлікту», «Способи вирішення конфлікту»), де застосовано
різні  методи інтерактивного навчання (робота в парах,  робота в  малих групах,
дискусії,  інтерв’ю,  рольові  ігри,  «керований  перегляд  відеоматеріалу»,  «мозкова
атака»,  «мікрофон»,  «проблемне  коло»,  «снігова  куля»  тощо);  виконано  вправи
«Намалюй етапи медіації», «Арбітр», рольова гра «Робота служби медіації» тощо.
Доведено  ефективність  використання  арбітражного  методу мультимедійних
презентацій,  застосування  різних  форм  і  методів  роботи  щодо  розвитку  умінь  і
навичок  профілактики  й  попередження  булінгу  серед  молоді  (вебінар  на  тему
«Булінг  в  школі:  як  діяти?»), результати  якого  використано студентами  під  час
проходження педагогічної практики у школі, проведення бесід з учнями, міні-лекцій
на батьківських зборах, індивідуальної роботи зі школярами.  
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На  рефлексивно-корекційному  етапі  розвивальної  програми враховано
розвиток  у  студентів  рефлексивної  педагогічної  позиції  розв’язання  педагогічних
конфліктів, організацію співробітництва у процесі діалогізації освітнього процесу,
роботу щодо формування моральних якостей майбутніх учителів іноземних мов, а
саме:  студенти  заповнювали рефлексивний  щоденник,  в  якому занотовувалися  їхні
враження,  думки,  нові  ідеї,  труднощі,  що  виникали  у  процесі  проведення
експериментальної  роботи,  зіставляли  цілі  навчальних  занять  із  власними
індивідуальними  досягненнями,  аналізували  причини  нереалізованих  цілей;
визначали  власний  індивідуальний  внесок  у  групову  роботу  на  заняттях  тощо;
виконували вправи для розвитку особистісної рефлексії («Перебільшення або повна
зміна поведінки», психомалюнок «Я – для інших», «Я – для себе»; рефлексія «Мені
сьогодні…», вправа «Позиція» та ін.). Під час експериментальної роботи дотримано
діалогічних прийомів взаємодії під час лекцій, семінарських занять, індивідуальної
роботи завдяки використанню  ділових ігор, дискусій, тренінгових вправ (запитання
до  студентів;  вибір  завдань  та  способу  їх  виконання;  зіставлення  різних  явищ;
ознайомлення із різними стратегіями і тактиками комунікативної взаємодії) та ін. 

У процесі статистичної обробки отриманих емпіричних даних формувального
і констатувального експериментів та їхнього порівняльного аналізу визначено певні
зміни, що наведені на рис. 2.  

Контрольна група Експериментальна група

Рис. 2.  Динаміка сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов у процесі проведення формувального  етапу педагогічного
експерименту (у %).

За  результатами  формувального  експерименту  зафіксовано  динаміку
когнітивно-рефлексивного компонента за  всіма  рівнями  в  контрольних  й
експериментальних  групах,  а  саме:  перевага  середнього  рівня  розвитку  в
контрольних  (48,05%  –  до  експерименту,  49,35%  –  після)  й  експериментальних
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(47,20% – до експерименту, 55,90% – після) групах. У контрольних групах зростання
відсотку  респондентів  за  вказаним  рівнем  відбулося  лише  на  1,3%,  а  в
експериментальних – на 8,7%. Аналогічну ситуацію зафіксовано за високим рівнем:
в  експериментальних  групах  за  результатами  упровадження  комплексної
розвивальної програми зростання відбулося на 10,56%, а в контрольних – на 1,30%.
Негативна  динаміка  за  проявом  низького  рівня  когнітивно-рефлексивного
компонента  має  вищі  значення  в  експериментальних  групах  порівняно  з
контрольними,  відповідно:  -19,25%  і  -2,59%.  Отримані  емпіричні  дані
формувального  експерименту  за  досліджуваним  компонентом  засвідчили  суттєві
зміни  в  експериментальних  та  несуттєві  –  в  контрольних  групах.  Відмінності
порівнюваних контрольних  й  експериментальних  груп  є  статистично  значущими:
χ2емп = 17,16 > χ2кр = 9,21 для рівня α=0,01, що підтверджує ефективність проведеної
комплексної розвивальної програми.

Аналіз сформованості мотиваційно-ціннісного компонента засвідчив незначне
її зростання за високим рівнем (+1,95%) за рахунок відповідного зниження відсотку
осіб  із  проявами  низького  рівня  в  контрольних  групах.  Середній  рівень
досліджуваного компонента залишився без змін (56,49% до і після експерименту). В
експериментальних групах  спостерігалася  позитивна  динаміка  за  високим рівнем
прояву (+11,18%) і негативна  – за середнім (-0,63%) і низьким (-10,55%) рівнями.
Отримані  результати  обрахунку  χ2емп.  критерію  сформованості  мотиваційно-
ціннісного  компонента  конфліктологічної  компетентності  підтвердили,  що  у
результаті  впровадження  в  освітній  процес  комплексної  розвивальної  програми
відбулися  дієві  позитивні  зміни:  χ2емп =  9,73  >  χ2кр =  9,21  для  рівня  α=0,01,  що
доводить її продуктивність. 

Аналіз  сформованості  операційно-корегувального  компонента
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  засвідчив
наступне: високий рівень прояву зафіксовано на рівні 29,19% (приріст – +11,18%),
низький  зазнав  відповідного  зниження,  а  середній  виявився  без  змін  (45,96%)  у
респондентів експериментальних груп.  У контрольних групах динаміка виявилася
наступною: відповідно,  17,53% (+1,3%) і  35,07% (-1,3%),  на середньому рівні  не
зафіксовано  змін.  Обрахунки  χ2емп.  критерію  сформованості  операційно-
корегувального компонента  конфліктологічної  компетентності  за  результатами
формувального  експерименту  доводять  статистичні  відмінності  в  контрольних  й
експериментальних групах: χ2емп = 10,58% > χ2кр = 9,21 для рівня α=0,01, що свідчить
про результативність комплексної розвивальної програми. 

Визначено,  що  мотиваційно-ціннісний  компонент  (32,92%)  в
експериментальних групах зазнав найвищого розвитку за  високим рівнем прояву,
відсоток  осіб  із  низьким  рівнем  прояву  виявлено  за  цим  компонентом  9,32%.
Найбільшу різницю у проявах за високим рівнем зазнали операційно-корегувальний
(17,53  %  у  контрольних  групах  і  29,19  %  в  експериментальних)  і  когнітивно-
рефлексивний  (17,53  %  у  контрольних  групах  і  28,57%  в  експериментальних)
компоненти.  Установлено,  що  запропонована  комплексна  розвивальна  програма
сприяла  зростанню  сформованості  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів  іноземних  мов,  оскільки отримані  результати  дослідження  довели
позитивну  динаміку  сформованості  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
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учителів  іноземних  мов  в  експериментальних  групах:  високий  рівень  прояву
досліджуваної  компетентності  зафіксовано  на  рівні  30,43% (зростання  –  11,18%),
середній  –  на  рівні  53,42% (зростання  –  3,11%),  низький  –  16,15% (зниження  –
14,29%).  У  контрольних  групах  суттєвих  змін  у  рівнях  конфліктологічної
компетентності студентів не відбулося.

Результативність  реалізованої  на  практиці  розвивальної  програми  також
доведена  шляхом  порівняння  результатів  формувального  експерименту  за
допомогою визначення коефіцієнту кореляції Пірсона: χ2емп. > χ2кр.  = 12,10 > 9,21 для
рівня ймовірності α=0,01.

ВИСНОВКИ
У докторській  дисертації  подано  нове  розв’язання,  сучасне  узагальнення  й

авторське  сприйняття  проблеми  формування  конфліктологічної  компетентності
майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі  професійної  підготовки  на  основі
обґрунтування  її  теоретичних  і  методичних  засад.  Результати  дослідження
підтвердили досягнення мети й дозволили сформулювати висновки відповідно до
визначених завдань: 

1. Вивчення  вітчизняної  і  зарубіжної  філософської,  психологічної  і
педагогічної літератури з теми дослідження дало змогу здійснити ґрунтовний аналіз
проблеми  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів
іноземних мов. З’ясовано, що поняття «конфлікт» розглядається у сучасній науковій
парадигмі  на основі  різних підходів  (психодинамічний,  ситуаційний,  когнітивний,
організаційний,  діяльнісний,  особистісний,  мотиваційний,  інтегративний  тощо).
Найчастіше  поняття  «конфлікт»  визначається  через  протиріччя/суперечності
(діалектичні  та  каузальні). Найпоширенішими  типами  конфліктів  виступають
внутрішньоособистісні,  міжособистісні  й  міжгрупові.  Будь-який  конфлікт  має
п’ять стадій у своєму проходженні:  виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення
конфлікту,  прояв  конфліктної  поведінки,  поглиблення  конфлікту  та  його
розв’язання.  Педагогічні конфлікти є комплексним явищем, в якому перетинаються
різні  соціальні,  психологічні,  педагогічні,  ціннісні  й  особистісні  фактори.
Педагогічний  конфлікт –  це  зіткнення,  непорозуміння,  суперечність  двох  або
більшої  кількості  різноспрямованих  сил,  мотивів,  поглядів,  позицій  з  метою
реалізації корінних інтересів в умовах протидії з боку кожної зі сторін. Педагогічний
конфлікт  має  як  негативні,  так  і  позитивні  сторони,  певну  специфіку  й
багатоваріантність,  у  тому  числі  й  у  вищій  школі.  З’ясовано,  що  причини
педагогічних  конфліктів  у  закладах  вищої  освіти  зумовлено  як  об’єктивними
(зовнішні  умови  середовища),  так  і  суб’єктивними  факторами  (особливості
конкретної особистості) й поділяються на чотири групи:  соціально-економічні, що
пов’язані  з  економічним  становищем  країни  і  закладу  вищої  освіти,  соціальним
статусом  викладачів  і  студентів;  соціально-психологічні –  психологічна  втома  і
нервові перевантаження,  конкуренція,  відсутність згуртованості  в колективі тощо;
психологічні – відмінності інтересів, цінностей, поглядів, характерів і темпераментів
студентів; небажання або нездатність зрозуміти іншого, нетактовність у спілкуванні,
завищена  або  занижена  самооцінка;  організаційно-педагогічні –  недоліки  в
організації  студентами  й  викладачами  освітньої  діяльності,  низький  рівень
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конфліктологічної культури, недосконалість методів, стратегій і тактик запобігання
та розв’язання конфліктів).

2. Конфліктологічна  компетентність  майбутніх  учителів  іноземних  мов
визначена як інтегроване особистісне утворення, що базується на системі наукових
знань  про  конфлікт,  уміннях,  практичному  досвіді  вирішення  конфлікту,  які
цілеспрямовано  розвиваються  у  таких  контекстах  конфліктологічної  підготовки
закладу  вищої  освіти  як  кроскультурний,  комунікативний  і
внутрішньоособистісний.  Визначено  сутність,  критерії,  компоненти  і  рівні
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  а  саме:
критерії –  наявність  конфліктологічних  знань  і  вмінь,  сформованість  позитивної
мотивації, наявність певних поведінкових форм і стратегій розв’язання конфліктів;
структура досліджуваного феномена (з урахуванням основних функцій і факторів
формування конфліктологічної компетентності вчителя) – когнітивно-рефлексивний
компонент (наявність  інтегрованих  знань  у  галузі  конфліктології;  готовність  до
толерантного  сприйняття  соціальних  і  культурних  відмінностей,  шанобливого
ставлення  до  історичної  спадщини  та  культурних  традицій  людей  різних
національностей;  рефлексія  власної  поведінки)  зумовлений  інформаційною  і
рефлексивною  функціями;  мотиваційно-ціннісний  компонент (спрямованість на
конструктивне  вирішення  конфлікту;  толерантність  у  ставленні  до  інших  людей;
емоційна  стійкість  у  стресових  ситуаціях;  прагнення  до  співпраці  та  пошуку
компромісних  рішень)  –  ціннісною  і  мобілізаційною  функціями;  операційно-
корегувальний (уміння  проектувати  власну  взаємодію  та  розв’язувати  конфлікти;
уміння  впливати  на  оцінки  й  судження  опонентів;  володіння  технологіями  і
стратегіями розв’язання конфліктів; уміння організовувати роботу в постконфліктній
ситуації) – прогностичною і регулятивною функціями.

Визначені  показники  зумовили  рівні  сформованості  конфліктологічної
компетентності:

− високий рівень  конфліктологічної компетентності майбутніх учителів
іноземних мов – наявність інтегрованих знань у галузі конфліктології; готовність до
толерантного  сприйняття  соціальних  і  культурних  відмінностей,  шанобливе
ставлення  до  історичної  спадщини  та  культурних  традицій  людей  різних
національностей;  розвинута  рефлексія  власної  поведінки; спрямованість на
конструктивне  вирішення  конфлікту;  толерантність у  ставленні  до  інших  людей;
емоційна  стійкість  у  стресових  ситуаціях;  прагнення  до  співпраці  та  пошуку
компромісних  рішень;  уміння  проектувати  власну  взаємодію  та  розв’язувати
конфлікти,  уплив  на  оцінки  й  судження  опонентів;  володіння  сучасними
технологіями  і  сформованість  власної  стратегії  вирішення  конфліктів;  уміння
організовувати роботу в постконфліктній ситуації; 

– середній  рівень  –  поверхневі  знання  в  галузі  конфліктології; часткова
готовність  до  сприйняття  соціальних  і  культурних  відмінностей,  не  завжди
шанобливе ставлення до історичної спадщини та культурних традицій людей різних
національностей;  не  достатньо  розвинута  рефлексія  власної  поведінки; часткова
спрямованість на  конструктивне  вирішення  конфлікту;  вибіркове ставлення  до
інших  людей;  не  достатня  емоційна  стійкість  у  стресових  ситуаціях;  епізодичне
прагнення  до  співпраці  та  пошуку  компромісних  рішень;  частково  сформовані
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уміння проектувати власну взаємодію та розв’язувати конфлікти, впливати на оцінки
й  судження  опонентів;  не  достатній  рівень  володіння  сучасними  технологіями  і
часткова  сформованість  власної  стратегії  вирішення  конфліктів і  умінь
організовувати роботу в постконфліктній ситуації; 

– низький  рівень  –  обмежений  рівень  знань  у  галузі  конфліктології; не
готовність до сприйняття соціальних і культурних відмінностей, байдуже ставлення
до історичної спадщини та культурних традицій людей різних національностей; не
розвинута рефлексія власної поведінки; відсутність спрямованості на конструктивне
вирішення конфлікту; негативне ставлення до інших людей; емоційна нестійкість у
стресових ситуаціях; відсутність прагнення до співпраці та пошуку компромісних
рішень;  несформовані  уміння  проектувати  власну  взаємодію  та  розв’язувати
конфлікти,  впливати  на  оцінки  й  судження  опонентів;  невміння  використовувати
сучасні  технології  та  відсутність  сформованості  власної  стратегії  вирішення
конфліктів, відсутність умінь організовувати роботу в постконфліктній ситуації.

3. Доведено,  що  професійна  підготовка  майбутнього  вчителя  іноземних
мов є  цілісною  педагогічною  системою,  яка  зорієнтована  на  професійний  та
особистісний розвиток студентів у процесі лінгвістичної, психолого-педагогічної та
методичної  підготовки.  Складовою  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
іноземних мов є конфліктологічна підготовка, що імплементується на таких рівнях
як теоретичний (формування міждисциплінарних знань про конфлікт, світоглядних
орієнтацій,  життєвих  цінностей,  моральних  норм  і  принципів),  теоретико-
прикладний (уміння  застосовувати відомі стратегії й тактики розв’язання конфліктів,
формування  навичок  щодо  попередження  деструктивного  розвитку  конфлікту),
практичний  (формування індивідуальної стратегії поведінки в конфлікті, здатність
прогнозувати  й  аналізувати  реальні  конфлікти).  Основними  контекстами
конфліктологічної  підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов  визначено
кроскультурний, комунікативний і внутрішньоособистісний.

4. Розроблено  концепцію  формування  конфліктологічної  компетентності
майбутніх учителів іноземних мов для задоволення їхніх особистісних і суспільних
потреб  через  професійну  підготовку  в  закладах  вищої  освіти  на  основі  ідей
гуманістично-розвивальної,  вітакультурної та  компетентнісної  парадигм.
Професійну підготовку майбутнього педагога з позицій  гуманістично-розвивальної
парадигми розглянуто як взаємообмін духовними цінностями суб’єктів освітнього
процесу; гармонізацію взаємин студентів із суспільством; організацію педагогічно
доцільної  суб’єкт-суб’єктної  взаємодії  на  рівні  співробітництва  і  партнерства;
гуманізацію  освітнього  середовища;  створення  умов  для  гармонійного  розвитку
індивідуальності кожного студента як неповторного й унікального явища; сприяння
саморозвитку майбутніх фахівців. Вітакультурна парадигма базується на науковому
синтезі  концептів  життя і  культуротворення;  зосередженні  уваги на  використанні
мови як  інструменту збереження,  передачі  та  генерування  смислових конструктів
різних культур; прийняття цивілізаційних відмінностей різних культур і пошук згоди
з ними,  прагнення до спільності;  відкритість суспільства;  визнання прав людини,
автономії  особистості;  відповідальність;  солідарність;  активна  толерантність;
рефлексія  як  здатність  до  самовідображення  психікою  самої  себе  тощо.
Компетентнісна парадигма передбачила формування системи компетентностей для
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ефективної  життєдіяльності;  розвиток  умінь  оперативно  здобувати  нові  знання  й
розв’язувати  проблеми;  трансформацію  суб’єкта  учіння  на  суб’єкта  розвиненої
суспільної  практики;  визначення  індивідуальної  траєкторії  освітньої  діяльності
кожного  студента;  перехід  від  процесу  засвоєння  інформації  до  формування
особистісних  якостей;  гнучкість  і  мобільність  тощо.  З  урахуванням  означених
парадигм  визначено  основні  методологічні  підходи  дослідження:  гуманістичний,
аксіологічний,  системний,  компетентнісний,  середовищний,  особистісно-
діяльнісний,  комунікативний,  стратегічно-конфліктологічний,  що  зумовили
наступні  принципи  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів  іноземних  мов:  гуманізації; толерантності;  розв'язання  конфлікту  як
цілісного  явища;  поєднання  теорії  і  практики  в  конфліктологічній  складовій
професійної підготовки; упливу середовища на подолання педагогічних конфліктів;
урахування індивідуальних,  вікових,  гендерних  та  інших  особливостей учасників
конфлікту;  діалогізації  у  взаєминах  учасників  освітнього  процесу  на  противагу
взаємозапереченню й байдужості; співробітництва в профілактиці  та подоланні
конфліктів.

5. Визначено  сутність  поняття  «педагогічні  умови  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов»  як
сукупності  елементів  цілісної  педагогічної  системи  формування  досліджуваного
феномена (певних форм, методів, змісту, матеріальних умов, реальних ситуацій), які
об’єктивно  склалися  і  мають  суб’єктивне  сприйняття  різними  учасниками
освітнього  процесу,  сприяють  створенню власної  стратегії  поведінки  студентів  у
профілактиці і подоланні педагогічних конфліктів, впливають на їхній особистісний
розвиток  і  професійну  комунікацію.  Систематизовано  виділення  різних  груп
педагогічних  умов  з  урахуванням  специфіки  професійної  підготовки  майбутніх
учителів іноземних мов у запропонованому авторському підході, а саме:

– психолого-педагогічні: трансформація  соціально-значущих  цінностей  у
конкретні  гуманістичні  ціннісні  пріоритети  особистості,  формування  моральних
якостей  майбутніх  учителів  іноземних  мов  (добропорядність, взаємодопомога,
альтруїзм,  співпричетність,  толерантність);  розвиток  рефлексивної  педагогічної
позиції студентів у процесі розв’язання педагогічних конфліктів;

– дидактичні:  розширення  конфліктологічних  знань  студентів  у  процесі
викладання  психолого-педагогічних  дисциплін;  організація  співробітництва  у
процесі діалогізації освітнього процесу;

– організаційно-педагогічні:  уключення в процес професійної  підготовки
ситуаційного навчання конфліктологічного спрямування; використання медіаторства
як  сучасної  технології  формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів іноземних мов;  розвиток умінь і  навичок профілактики й попередження
булінгу серед молоді.

6. Доведено, що побудова педагогічної моделі є складним процесом, який
включає:  аналіз  основних  напрямів  моделювання;  постановку  мети,  визначення
методологічних  засад,  принципів  дослідження;  структуризацію  досліджуваного
феномена,  визначення  його  компонентів  і  критеріїв;  установлення  причинно-
наслідкових  зв’язків  між  елементами  системи;  визначення  педагогічних  умов  і
етапів  дослідження;  методично-технологічне  забезпечення  освітнього  процесу;
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отриманий результат дослідження. У дослідженні розроблено концептуальну модель
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
процесі  професійної  підготовки,  яка  спрямована  на  виявлення  причинно-
наслідкових  зв’язків  між  складовими  цілісної  системи  впливу  на  досліджуваний
об’єкт на основі розробленої наукової концепції. Концептуальна модель формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  має  блочну
побудову,  а  саме:  методологічний  блок (мета,  парадигмальні  засади  професійної
підготовки  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  методологічні  підходи,  принципи
формування конфліктологічної компетентності), організаційний (причини конфліктів
у  ЗВО,  етапи  і  контексти  конфліктологічної  підготовки  майбутніх  учителів
іноземних  мов,  педагогічні  умови  формування  досліджуваного  феномена),
технологічний (стадії  конфлікту,  основні  стилі  урегулювання  конфліктів,  сучасні
технології  подолання  конфліктів,  методи  формування  конфліктологічної
компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  етапи  впровадження
експериментальної  програми),  результативний  (критерії,  структура  і  функції
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов,  складові
освітнього  середовища  в  ракурсі  формування  досліджуваного  феномена,  рівні
розвитку  конфліктологічної  компетентності);  має  певні  зв’язки  між  виділеними
блоками.

7. У  дослідженні  забезпечено  методико-технологічний  супровід
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
процесі реалізації програми розвитку досліджуваного феномену, що здійснювалася у
три  етапи  щодо реалізації  певних педагогічних  умов:  мотиваційно-стимулюючий
(трансформація  соціально-значущих  цінностей  у  конкретні  гуманістичні  ціннісні
пріоритети  особистості); професійно-практичний  (розширення  конфліктологічних
знань студентів у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін; включення
у  процес  професійної  підготовки  ситуаційного  навчання  конфліктологічного
спрямування;  використання  медіаторства  як  сучасної  технології  формування
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов;  розвиток
умінь і навичок профілактики й попередження булінгу серед молоді);  рефлексивно-
корекційний (розвиток  рефлексивної  педагогічної  позиції  студентів  у  процесі
розв’язання  педагогічних  конфліктів;  організація  співробітництва  у  процесі
діалогізації освітнього процесу; формування моральних якостей майбутніх учителів
іноземних  мов  (добропорядність, взаємодопомога,  альтруїзм,  співпричетність,
толерантність)).  На  мотиваційно-стимулюючому  етапі  програми  розвитку
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов
використовувалися  міні-лекції («Цінності  в  моєму  житті»,  «Вплив  групових
цінностей на особистісні цінності», «Дотримання моральних цінностей у процесі
розв’язання  конфлікту»,  «Зв’язок цінностей і  мотивації» та  ін.); групові  дискусії
(«Конфлікт у командній взаємодії», «Які цінності єднають студентську групу?»,
«Які  цінності  повинні  домінувати  в  людини?»);  тренінгові  вправи («Чемпіони»,
«Кодекс студентської групи», «Перекладач бажань», «Кошик цінностей», «Підходи
до  вирішення  конфліктів»),  доповнені  завданнями  для  самостійної  роботи
студентів за  літературними  джерелами. На  професійно-практичному  етапі
програми розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних
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мов застосовано ситуаційне навчання конфліктологічного спрямування, реалістичні
кейси, спрямовані  на  аналіз  та  обговорення  проблем  подолання  та  профілактики
педагогічних конфліктів українською й іноземною мовами («Булінг», «Студентське
життя», «Одруження», «Спадок» та ін.). Використано програму тренінгів («Як ми
бачимо  себе?»,  «Як  ми  бачимо  одне  одного?»,  «Ставлення  до  конфлікту»,
«Поведінка  у  ситуації  конфлікту»,  «Способи  вирішення  конфлікту»), застосовано
методи інтерактивного навчання («керований перегляд відеоматеріалу», «мозкова
атака»,  «мікрофон»,  «проблемне  коло»,  «снігова  куля» тощо). У  практиці
формування  конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов
експериментальних  груп  використано підготовку  медіаторів  (вправи «Намалюй
етапи медіації», «Арбітр»; рольова гри «Робота служби медіації»; вебінар «Булінг в
школі: як діяти?» та ін.). Активну роботу щодо профілактики конфліктів проведено
студентами під час проходження педагогічної практики в школі (бесіди, виступи на
батьківських зборах, індивідуальна робота з учнями). На рефлексивно-корекційному
етапі  розвивальної  програми  запроваджено  практичну  роботу  з  рефлексивними
щоденниками;  виконання  тренінгових  вправ («Перебільшення  або  повна  зміна
поведінки»,  психомалюнок  «Я  –  для  інших»,  «Я  –  для  себе»;  рефлексія  «Мені
сьогодні…», вправа «Позиція» та ін.); ділові ігри, дискусії,  мікродіалоги і діалоги
тощо. 

Ефективність розробленої програми та її методично-технологічного супроводу
доведена  шляхом  порівняння  рівнів  конфліктологічної  компетентності  майбутніх
учителів іноземних мов експериментальних (161 осіб) і контрольних (154 осіб) груп
за результатами  формувального експерименту та визначення коефіцієнту кореляції
Пірсона: χ2емп. > χ2кр = 12,10 > 9,21 для рівня ймовірності α=0,01.

Проведене  дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  окресленої  проблеми.
Подальший науковий пошук можна здійснювати у напрямах розробки порівняльного
аналізу  формування  конфліктологічної  компетентності  в  Україні  і  за  кордоном,
інтегративного підходу до професійної підготовки вчителів у системі неперервної
освіти, розробки шляхів попередження й подолання булінгу; використання сучасних
стратегій і тактик запобігання та розв’язання конфліктів тощо.
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У дисертації визначено основні контексти  й причини педагогічних конфліктів
у  закладах  вищої  освіти;  критерії,  структурні  компоненти,  рівні  сформованості
конфліктологічної  компетентності  майбутніх  учителів  іноземних  мов  у  процесі
професійної підготовки.

Розроблено  авторську  концепцію  формування  конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки
на  основі  взаємопов’язаних  парадигм  (гуманістично-розвивальної,  вітакультурної,
компетентнісної).  

Запропоновано  три  групи  педагогічних  умов  формування  досліджуваного
феномена:  психолого-педагогічні,  дидактичні та  організаційно-педагогічні.
Розроблено  й  апробовано  концептуальну  модель  формування  конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки.
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Диссертация  посвящена  актуальной  проблеме  изучения  теоретических  и
методических основ формирования конфликтологической компетентности будущих
учителей иностранных языков в процессе профессиональной подготовки.

В диссертации определены основные контексты и причины педагогических
конфликтов  в  учреждениях  высшего  образования;  критерии,  структурные
компоненты,  уровни  сформированности  конфликтологической  компетентности
будущих учителей иностранных языков в процессе профессиональной подготовки.

Разработана  авторская  концепция  формирования  конфликтологической
компетентности  будущих  учителей  иностранных  языков  в  процессе
профессиональной подготовки на основе взаимосвязанных парадигм (гуманистично-
развивающей, витакультурной, компетентностной).

Предложено три группы педагогических условий формирования исследуемого
феномена:  психолого-педагогические,  дидактические  и  организационно-
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The dissertation is devoted to the currently central problem of studying the theoretical
and methodical bases of conflictological competence formation of future foreign language
teachers in the process of professional training.

The criteria (presence of conflictological knowledge and skills, formation of positive
motivation,  presence  of  certain behavioral  forms and strategies  of  conflict  resolution),
structural  components  (cognitive-reflexive,  motivational  value,  operational-corrective),
levels of conflictological competence formation of future foreign language teachers in the
process of professional  training (high, average, low) and basic contexts (cross-cultural,
communicative,  intrapersonal);  the  main  causes  of  pedagogical  conflicts  in  higher
education institutions are determined.

The work presents the author’s interpretation of the basic concepts of the research:
conflictological  competence  (ability  and  readiness  to  minimize  destructive  forms  of
conflict and give them a socially positive direction); conflictological competence of future
foreign language teachers (integrated personal notion based on the system of scientific
knowledge about the conflict, skills, practical experience of conflict resolution, which are
purposefully developed in such contexts of conflictological training of higher education
institution  as  cross-cultural,  communicative  and  interpersonal).  The  common  and
distinctive  features  of  the  concepts  «conflict  competence» and  «conflictological
competence» are considered.

The  author's  concept  of  conflictological  competence  formation  of  future  foreign
language teachers in the process of professional training based on three interconnected
paradigms  (humanistic-developmental,  vitacultural,  competence)  is  developed.
Methodological  approaches  to  the  research  problem  are  determined:  humanistic,
axiological, systemic, competence, environmental, personal-activity, communicative and
strategic-conflictological.

Three  groups  of  pedagogical  conditions  are  offered,  namely:  psychological  and
pedagogical, corresponding to ensuring the transformation of socially significant values
into  particular  value  priorities  of  the  personality;  didactic,  providing  expansion  of
conflictological knowledge of the students in the process of psychological and pedagogical
disciplines teaching and the organization of cooperation in dialogization of educational
process; organizational and pedagogical, ensuring the inclusion of the use of mediation as
modern  technology  for  the  conflictological  competence  formation  in  the  process  of
professional  situational  training  of  conflict  direction,  the  development  of  skills  and
abilities to prevent and avoid bullying. A conceptual model of conflictological competence
formation of future foreign language teachers in the process of professional training is
developed. All blocks of the model are interconnected, and the model itself became the
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basis  for  testing  the  developmental  program  of  the  studied  phenomenon  formation
(motivational and stimulating, professional and practical, reflexive-corrective stages).

The  effectiveness  of  the  developmental  program  of  conflictological  competence
formation of future foreign language teachers in the process of professional training is
proved  by  comparing  the  results  of  the  ascertaining  and  educational  experiments,
determining  its  positive  dynamics  using  the  methods  of  mathematical  statistics  i.e.
comparing the levels of conflictological competence of future foreign language teachers of
experimental  and  control  groups;  determination  of  Pearson’s  correlation  coefficient
(probability level < 0,01) X2 > X2 r. = 12,10 > 9,21 for the probability level α=0,01.

Key words: pedagogical conflict, conflictological competence, professional training,
conflictological  training  of  future  foreign  language  teacher,  educational  environment,
pedagogical  conditions,  bullying,  situational  training,  mediation,  training,  conceptual
model. 


