
Світлана ФІЛЬ, 
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Вступ. Майбутні фахівці соціо-
номічних професій, тобто професій 
за типом «людина — людина» [1], 
потребують спеціальної підготовки 
до роботи з людьми, що перебува-
ють у конфліктних ситуаціях. Відтак, 
щоб ефективно взаємодіяти зі своїми 
клієнтами, самі фахівці повинні мати 
конфліктологічну компетентність, 
тобто відповідні знання, навички та 
досвід у сфері вирішення міжособис-
тісних конфліктів. У рамках більш 
широкого дослідження, що мало на 
меті описати загальну педагогічну 
технологію, котра б сприяла форму-
ванню в студентів компетентності у 
вирішенні конфліктів, було дослідже-
но роль і значення практичного (опе-
раційного) компонента у формуванні 
такої компетентності. 

Завдання цієї статті — проана-
лізувати роль і значення практичного 
(операційного) компонента у форму-
ванні конфліктологічної компетент-
ності студентів, котрі в майбутньому 
працюватимуть з людьми.

Методологія та методика дослі-
дження. Загальна педагогічна техно-
логія формування конфліктологічної 
компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних професій була сфор-
мована на основі результатів дослі-
дження кожного окремого компонен-
та конфліктологічної компетентності, 
а також відповідного педагогічного 
впливу на нього. У формуванні кон-
фліктологічної компетентності сту-
дентів — майбутніх фахівців соціо-
номічних професій — ми виокремили 
такі компоненти:

когнітивний компонент (зміс- 
товний, пізнавальний) — фор-
мування базових знань у сфері 

конфліктології та конфлікт-
менеджменту, що мають прак-
тичне значення для опанування 
навичок вирішення конфліктів;
операційний компонент (діяль- 
нісний, поведінковий) 
— формування прак-
тичних умінь і навичок 
з вирішення конфлік-
тів (комунікативних та 
процедурних) на осно-
ві цінностей співробіт-
ницького підходу;
мотив ац і йно -ц і н - 
нісний  компонент 
(смисловий) — форму-
вання бажання і намірів 
фахівця займатися саме 
цією конкретною сфе-
рою діяльності, тобто 
вирішенням конфлік-
тів та організовувати 
власний подальший 
професійний розвиток у ній, орі-
єнтуючись при цьому на цінності 
безконфліктної міжособистісної 
взаємодії та співробітницького 
підходу;
рефлексивно-регулятивний ком- 
понент — формування здатнос-
ті фахівця до рефлексії та само-
рефлексії, зокрема усвідомлення 
власної так званої внутрішньої 
картини конфлікту, що дає змогу 
приймати усвідомлені рішення 
стосовно певної форми пове-
дінки у конкретній конфліктній 
ситуації;
експерієнтальний компонент —  
організація набуття досвіду у 
сфері вирішення конфліктів — 
зокрема, у навчальному процесі 
та в умовах відпрацювання прак-
тичних навичок.
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У нашому дослідженні кожен компонент 
вимірювався за допомогою конкретних тестів та 
методик, обраних на основі результатів відповід-
ного пілотного дослідження. Рівень практичного 
(операційного, діяльнісного, поведінкового) ком-
понента, що є предметом цієї статті, було вимі-
ряно за допомогою трьох тестів: опитувальника 
«Поведінка у конфліктних ситуаціях. Розпізнання 
умінь і навичок, застосовуваних під час конфлік-
тів», опитувальника «Поведінка у конфліктних 
ситуаціях. Демонстрація умінь і навичок, засто-
совуваних під час конфліктів» та опитувальника 
«Самооцінка готовності до керування, поперед-
ження, вирішення конфлікту». Два перші тести 
давали можливість визначити рівень володін-
ня студентами вміннями й навичками з метою 
вирішення конфліктів: перший тест давав змогу 
визначити здатність до розпізнавання правильної 
відповіді, а другий — до її демонстрації. Обидва 
дидактичні тести — «Поведінка у конфліктних 
ситуаціях. Розпізнання умінь і навичок, застосо-
вуваних під час конфліктів» та «Поведінка у кон-
фліктних ситуаціях. Демонстрація умінь і навичок, 
застосовуваних під час конфліктів» — розроблені 
нами на основі спектру комунікативних навичок 
цілеспрямованого інтерв’ювання А. Айві та нави-
чок, викладених у посібнику «Соціальна робо-
та і програми відновного правосуддя: теорія та 
практика. Посібник для викладачів» (авторський 
колектив — А. М. Гірник, А. О. Горова, Л. П. Дума 
та ін.; до авторського колективу входить і автор 
цього дослідження), а також тесту на визначен-
ня стилю вирішення конфліктів М. Сашкина [2; 
3]. Третій дидактичний тест «Самооцінка готов-
ності до керування, попередження, вирішення 
конфлікту» передбачав самостійне оцінювання 
студентами власних навичок та способів пове-
дінки у конфліктних ситуаціях, тому загалом ми 
зарахували його до операційного компонента, 
хоча статистичні дані було вирахувано окремо, 
саме як самооцінку поведінки в конфлікті. Тест 
складено на основі відповідного опитувально-
го листа за Н. В. Самсоновою, тесту самооцін-
ки підготовленості до ведення перемовин за 
С. М. Ємельяновим та адаптовано автором. 

Остаточні результати в операційному ком-
поненті було визначено на основі об’єднання 
результатів за кожним із перших двох тестів: 
«Поведінка у конфліктних ситуаціях. Розпізнання 
умінь і навичок, застосовуваних під час конфлік-
тів» та «Поведінка у конфліктних ситуаціях. 
Демонстрація умінь і навичок, застосовуваних 
під час конфліктів», а також окремі результа-
ти визначено для тесту «Самооцінка готов-
ності до керування, попередження, вирішення 

конфлікту»; здійснено порівняння цих обох 
результатів — з метою визначення адекватності 
самооцінки студентами власних навичок вирі-
шення конфліктів. 

Кожен із компонентів конфліктологічної 
компетентності, зокрема й практичний, було 
досліджено за допомогою загальної анкети, 
що містила відповідні дидактичні тести. Також 
анкета містила блок соціально-демографічних 
запитань. 

Рівні конфліктологічної компетентності, вио-
кремлені нами як кінцева характеристика студен-
тів з усього масиву даних: базовий / початковий / 
низький, середній, високий (виокремлені на 
основі складових конфліктологічної компетент-
ності за Л. В. Петровською, Н. В. Самсоновою, 
Д. В. Івченком [4; 5; 6]).

Дослідження проведене протягом лютого — 
травня 2011 р. на базі Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), 
Львівського національного університету 
ім. І. Франка (м. Львів), Юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Усього в дослідженні взяло участь 360 осіб, 
з них 340 студентів, тобто безпосередня цільова 
група, а також 20 осіб, які не були студентами і 
склали дві додаткові експертні групи — відповід-
но з 12 та з 8 осіб. Експертну групу № 1 (12 осіб) 
склали учасники проекту «Тренінгова програма 
з підвищення спроможності лідерів громадян-
ського суспільства в розв’язанні конфліктів та 
проведенні медіації (посередництві у вирішен-
ні спорів)», який протягом 2010–2011 р. реалі-
зує благодійна організація «Український Центр 
Порозуміння» в рамках проекту «Об’єднуємося 
заради реформ (UNITER)», що фінансує Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) та вико-
нує міжнародна організація «Pact, Inc» в Україні. 
Експертну групу № 2 (8 осіб) склали досвідчені 
медіатори-практики — працівники благодійної 
організації «Український Центр Порозуміння». 

Дві додаткові експертні групи були включені 
в дослідження з метою порівняння результатів 
рівня конфліктологічної компетентності їхніх 
учасників та учасників з цільової групи студен-
тів. Навчання учасників з експертної групи № 1, 
у рамках вищезазначеного проекту «Тренінгова 
програма з підвищення спроможності лідерів 
громадянського суспільства у розв’язанні кон-
фліктів та проведенні медіації (посередництві у 
вирішенні спорів)», відбувалось на основі співро-
бітницького підходу з застосуванням моделі залу-
ченого навчання Р. Арнольда [7]. Респонденти з 
експертної групи № 2 свого часу також пройшли 
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навчання за програмою на основі співробітниць-
кого підходу з застосуванням моделі залученого 
навчання Р. Арнольда та наразі активно працю-
ють у ній.

Для визначення статистичних розбіжностей, 
доведення надійності та валідності отриманих 
емпіричних даних ми використали комп’ютерну 
програму SPSS 13.0 for Windows.

Результати дослідження. До уваги читача 
пропонуємо результати нашого дослідження сто-
совно визначення рівня сформованості практич-
ного (операційного) компонента конфліктоло-
гічної компетентності в студентів — майбутніх 
фахівців соціономічних професій.

Соціально-демографічні характеристики 
учасників дослідження. Загальна кількість опи-
таних осіб та розподіл їх на групи наведено у 
Таблиці 1.

Таблиця 1
Загальна кількість опитаних і розподіл їх 

на групи

Група Кількість Процентне співвід-
ношення, %

1 (студенти) 340 94,6
2 (медіатори-
початківці) 12 3,3

3 (медіатори-
практики) 8 2,1

Усього 360 100,0

Серед усіх опитаних респондентів 357 осіб 
вказали свою стать — 276 жінок та 81 чоловік. 
У трьох анкетах відповідь на це запитання була 
відсутня. Розподіл опитаних респондентів за ста-
тями наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2
Загальний розподіл за статтю

Стать Кількість Процентне співвід-
ношення, %

Чоловіча 81 22,5
Жіноча 276 76,7
Усього 357 99,2
Відповідь 
відсутня 3 0,8

Усього 360 100,0

Серед групи студентів, відповідно до анкет, 
де міститься відповідь на запитання про стать 
респондента, визначено 23 % чоловіків та 77 % 
жінок; у групі експертів № 1 — 18,2 % чоловіків та 
81,8 % жінок; у групі експертів № 2 (медіаторів-
практиків) — відповідно 25 % чоловіків та 75 % 
жінок. Розподіл опитаних респондентів за статтю 
в кожній групі наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3
Розподіл за статтю в кожній групі

Група 
респондентів Усього

1 2 3

С
та
ть Чоловіча

Кількість 77 2 2 81
% у групі 22,8 % 18,2 % 25,0 % 22,7 %

Жіноча
Кількість 261 9 6 276
% у групі 77,2 % 81,8 % 75,0 % 77,3 %

Усього
Кількість 338 11 8 357
% у групі 100 % 100 % 100 % 100 %

Серед групи студентів, відповідно до анкет, 
у яких є відповіді про вік респондента, найбіль-
шу частину займають особи віком 20–25 років 
(71,6 %), друга за значимістю вікова група — до 
20 років (27,8 %), остання — понад 25 років, 
0,6 % (лише 2 особи). Серед експертної групи 
№ 1 (далі — медіаторів-початківців) було 41,7 % 
осіб віком 20-25 років та 58,3 % осіб віком понад 
25 років. Серед експертної групи № 2 (далі — 
експертної групи медіаторів-практиків) — усі 
100 % (8 осіб) мали вік понад 25 років. Розподіл 
опитаних респондентів за віком у кожній групі 
наведено в Таблиці 4.

Таблиця 4
Розподіл за віком у кожній групі респондентів

Група 
респондентів Усього
1 2 3

Вік

до 20 
років

Кількість 93 0 0 93
% у групі 27,8 % 0 0 26,2 %

20–25 
років

Кількість 239 5 0 244
% у групі 71,6 % 41,7 % 0 68,9 %

понад 
25 

років

Кількість 2 7 8 17

% у групі 0,6 % 58,3 % 100% 4,8 %

Усього
Кількість 334 12 8 354
% у групі 100 % 100 % 100% 100 %

Студенти, які взяли участь у дослідженні, як 
уже зазначено вище, навчалися в трьох вищих 
навчальних закладах. Найбільшу кількість 
студентів опитано в Національному універси-
теті «Києво-Могилянська академія» (далі — 
НаУКМА) — 57,4 % (195 осіб); в Юридичному 
інституті Прикарпатського національного універ-
ситету ім. В. Стефаника (далі — ЮІ ПНУ) опитано 
27,3 % (93 особи), у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка (далі — ЛНУ) — 15 % 
(51 особа). Розподіл опитаних студентів за ВНЗ 
наведено в Таблиці 5.

Спеціальності, за якими навчались опитані 
студенти, розподілились таким чином: найбільша 
кількість опитаних студентів — зі спеціальності 
правознавство (усього 45,6 %: 27,4 % з ЮІ ПНУ та 
18,2 % — НаУКМА), далі — з соціальної роботи 
(16,8 %) та психології (15 %), далі — з політології 
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(5,3 %), решта ж спеціальностей (соціологія, 
фінанси і кредит, економічна теорія, менеджмент 
організація у сфері охорони здоров’я, культуро-
логія, екологія, літературознавство, програмна 
інженерія, філософія, хімія) склали менш ніж 
5 % від загальної кількості опитаних з кожної 
спеціальності. Розподіл опитаних студентів за 
спеціальностями наведено в Таблиці 6.

Таблиця 5
Розподіл за ВНЗ серед студентів

ВНЗ Кількість Процентне спів-
відношення, %

ВНЗ неважливий (відпо-
відь відсутня) 1 0,3

НаУКМА 195 57,4
Львівський націо-
нальний університет 
ім. І. Франка

51 15,0

Прикарпатський на -
ціональний університет 93 27,4

Усього 340 100,0

Таблиця 6
Розподіл за спеціальністю серед студентів

Спеціальність Кількість Процентне спів-
відношення, %

Спеціальність неважли-
ва (відповідь відсутня) 1 0,3

Соціальна робота 57 16,8
Соціологія 9 2,6
Правознавство 
(НаУКМА) 62 18,2

Фінанси і кредит 9 2,6
Економічна теорія 8 2,4
Політологія 18 5,3
Менеджмент організа-
цій у сфері охорони 
здоров’я

8 2,4

Менеджмент зв’язків з 
громадськістю 8 2,4

Культурологія 9 2,6
Екологія 1 0,3
Літературознавство 3 0,9
Програмна інженерія 1 0,3
Філософія 1 0,3
Хімія 1 0,3
Психологія 51 15,0
Правознавство (ЮІ ПНУ) 93 27,4
Усього 340 100,0

Опитані студенти навчалися на всіх курсах, 
окрім першого. Найбільша частина студентів 
навчалася на 5-му курсі (тобто це майбутні спе-
ціалісти або магістри — 41,4 % (серед отриманих 
відповідей)), дещо менша частина — на 3-му курсі 
(37,3 %), значно менша частина — на 4-му та 2-му 

курсах (13,9 % та 7,1 % відповідно); на 6-му курсі 
з опитаних навчалася 1 особа (0,3 %). Розподіл 
опитаних студентів за курсами навчання наве-
дено в Таблиці 7.

Таблиця 7
Розподіл за курсом навчання серед студентів

Курс Кількість Процентне співвід-
ношення, %

2 24 7,1
3 126 37,1
4 47 13,8
5 140 41,2
6 1 0,3
Усього 338 99,4
Відповідь 
відсутня 2 0,6

Усього 340 100,0
Окремим параметром нашого дослідження, 

на якому слід зупинити увагу, був факт прослу-
ховування студентами деяких дисциплін, які 
ми виокремили в умовну групу «спецкурси». 
Це дисципліни, які студенти вказували в час-
тині 7 загальної анкети (дидактичний тест 7 
«Визначення наявності досвіду у сфері вирішен-
ня конфліктів у процесі професійної підготовки 
та у повсякденному житті»), а саме дисципліни, 
у рамках яких відбувалось відпрацювання нави-
чок вирішення конфліктних ситуацій (зокрема, 
й комунікативних навичок).

Здійснивши аналіз тематичних планів вище-
зазначених дисциплін, ми дійшли висновку, що 
розгляду конфліктів та формуванню навичок з їх 
вирішення найбільше уваги приділяють курси, у 
назвах яких є слова (чи їхні похідні) «перегово-
ри», «медіація», «конфлікт», «посередництво», 
«навички спілкування». Ці курси, тією чи іншою 
мірою, розкривають сутність явища конфлікту, 
сприяють глибшому дослідженню закономір-
ностей розвитку конфліктних явищ, пропонують 
сучасні шляхи вирішення конфліктних ситуацій 
(зокрема, медіацію та переговори), охоплюють 
навички ефективного спілкування як передумо-
ви менш конфліктної (або й, можливо, безкон-
фліктної) взаємодії. Це такі дисципліни: «Базові 
навички спілкування», «Медіація та соціальна 
робота» (Школа соціальної роботи ім. професора 
В. Полтавця НаУКМА), «Основи конфліктології», 
«Психологія конфлікту та культура поведінки в 
конфліктній ситуації», «Психологія переговорів 
у конфліктах» (кафедра зв’язків із громадськістю, 
психології та педагогіки НаУКМА), «Переговори 
та медіація» (кафедра міжнародного права і спе-
ціальних правових наук НаУКМА), «Ефективне 
ведення переговорів» (кафедра політології 
НаУКМА), «Психологія конфлікту» (кафедра 
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психології ЛНУ). Також до «спеціальних кур-
сів» зараховано курси «Кримінальне право» та 
«Кримінальний процес», оскільки в їхніх рамках 
викладено матеріал про поняття та процедуру 
медіації в кримінальних справах (кафедра кри-
мінального права ЮІ ПНУ).

Характеристика рівня сформованості 
практичного (операційного) компонента кон-
фліктологічної компетентності. Як засвідчи-
ли результати нашого дослідження, з наявних у 
дидактичних тестах даних можливо було визна-
чити рівень сформованості операційного компо-
нента в 66,8 % студентів (227 осіб). Серед цих 227 
осіб найбільша частина студентів, а саме 33,0 % 
(75 осіб), мала базовий рівень сформованості 
цього компонента; менша частина студентів — 
29,1 % (66 осіб) — мала високий рівень; понад 
чверть від усіх студентів, що відповіли на цю час-
тину анкети, а саме 26,4 % (60 осіб), володіють 
середнім рівнем сформованості операційного 
компонента. 

У практичній частині (складалася з двох 
окремих частин — дидактичного тесту на розпіз-
навання умінь і навичок, застосовуваних під час 
конфлікту, та дидактичного тесту на демонстра-
цію таких умінь і навичок) для відповідей час-
тини студентів характерною була така ситуація: 
наприклад, у тесті на розпізнавання навичок рес-
пондент не міг коректно визначити пропоновані 
навички, проте в тесті на демонстрацію навичок 
власною відповіддю досить впевнено засвідчував 
розуміння не лише базових навичок спілкування 
(скажімо, таких, як постановка відкритих запи-
тань), але й більш складних навичок, володіння 
якими ми зарахували до високого рівня операцій-
ного компонента конфліктологічної компетент-
ності (наприклад, навичка перефразування). Така 
ситуація могла б бути пояснена, зокрема, тим, що 
респондент насправді має коректне розуміння 
навичок, що сприяють вирішенню конфліктних 
ситуацій, проте в частині заповнення тесту на 
розпізнавання навичок був недостатньо уваж-
ний або поспішав — і тому позначив некоректну 
відповідь. Були й інші ситуації — коли в частині 
розпізнавання навичок респондент засвідчував 
коректне розуміння навичок, що їх зараховують 
до складних, — і водночас у тесті на демонстра-
цію цих навичок не міг самостійно відтворити ні 
складні навички, ні прості. Така ситуація могла б, 
зокрема, бути пояснена тим, що, можливо, рес-
пондент «вгадав» коректну відповідь або ж «інту-
їтивно відчув» її, але самостійно відтворити після 
того не зміг. У тестах практичної частини такого 
роду відповіді, котрі за змістом суперечили одна 
одній, ми зараховували до окремої групи відпо-
відей, якій дали умовну назву «спірні відповіді». 

Ми також вважаємо, що спірні відповіді в прак-
тичній частині тестів можуть свідчити, зокрема, 
й про те, що у студентів немає цілісного розумін-
ня специфіки навичок, необхідних для вирішення 
конфліктів, або ж у рамках навчального процесу 
недостатньо часу приділяється відпрацюванню 
цих навичок на практиці, що, в результаті, дало 
б можливість студентам давати більш коректні 
й однозначні відповіді. Таким чином, спірні від-
повіді у будь-якому разі не можуть свідчити про 
високий рівень сформованості операційного 
компонента конфліктологічної компетентності. 
Спірні відповіді були виявлені лише серед групи 
студентів.

Серед усіх наявних даних спірних відповідей 
було 11,5 % (26 осіб). Розподіл відповідей опитаних 
студентів за рівнем сформованості операційного 
компонента конфліктологічної компетентності 
наведено в Таблиці 8.

Таблиця 8
Розподіл за рівнями сформованості операцій-

ного компонента серед студентів

Рівень Кількість Процентне спів-
відношення, %

Спірні відповіді 26 7,6
Базовий рівень 75 22,1
Середній рівень 60 17,6
Високий рівень 66 19,4
Усього 227 66,8
Відповідь 
відсутня 113 33,2

Усього 340 100,0
Як засвідчив статистичний аналіз даних, на 

рівень сформованості операційного компонента 
конфліктологічної компетентності (так само як 
і когнітивного) мав вплив той факт, чи прослу-
ховували студенти «спецкурси», — і зв’язок між 
цими параметрами був статистично значущий. 

Серед 227 респондентів, чиї відповіді на ці 
запитання були визначені, 59,0 % (134 особи) про-
слуховували «спецкурси» і 41,0 % (93 особи) не 
прослуховували. Серед тих, хто прослуховував, 
рівні сформованості операційного компонента 
конфліктологічної компетентності розподілились 
таким чином: найбільша частина (понад трети-
на) — 38,1 % (51 особа) — мала високий рівень; 
31,3 % (42 особи) — мала середній рівень; менш 
ніж чверть — 23,9 % (32 особи) — мала низький 
рівень і 6,7 % (9 осіб) зараховано до категорії 
«спірні відповіді». Водночас серед тих, хто не 
прослуховував «спецкурси», лише 15,1 % (14 осіб) 
мали високий рівень сформованості операційно-
го компонента; майже п’ята частина — 19,4 % (18 
осіб) — середній рівень; трохи менш ніж полови-
на — 47,3 % (44 особи) — мали низький рівень 
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і в 18,3 % (17 осіб) відповіді потрапили в кате-
горію «спірних». Розподіл відповідей опитаних 
студентів за рівнем сформованості операційного 
компонента конфліктологічної компетентності 
залежно від факту прослуховування «спецкурсів» 
наведено в Таблиці 9.

Також ми дослідили рівень сформованості 
операційного компонента конфліктологічної ком-
петентності в експертних групах. У експертній 
групі № 1, тобто серед медіаторів-початківців, з 
наявних у тестах даних (з відповідей 10-ти респон-
дентів) було визначено, що рівні сформованості 
операційного компонента розподілились таким 
чином: половина — 50,0 % (5 осіб) — високий 
рівень; п’ята частина респондентів — 20,0 % (2 
особи) — середній рівень; трохи менш ніж трети-
на — 30,0 % (3 особи) — низький рівень; спірних 
відповідей серед експертної групи № 1 не було 
взагалі. Розподіл відповідей опитаних експер-
тів — медіаторів-початківців — за рівнем сфор-
мованості операційного компонента конфлікто-
логічної компетентності наведено в Таблиці 10.

Таблиця 10
Розподіл за рівнями сформованості операцій-
ного компонента серед експертів групи № 1 

(медіаторів-початківців)

Рівень Кількість Процентне спів-
відношення, %

Базовий рівень 3 25,0
Середній рівень 2 16,7
Високий рівень 5 41,7
Усього 10 83,3
Відповідь відсутня 2 16,7
Усього 12 100,0

Серед експертної групи № 2, тобто медіаторів-
практиків, рівні сформованості операційного 
компонента розподілились таким чином, що всі 
100 % (8 осіб) — мають високий рівень, а інших 
рівнів серед них, так само як і спірних відпові-
дей, не було взагалі. Розподіл відповідей опита-
них експертів — медіаторів-практиків — за рів-
нем сформованості операційного компонента 
конфліктологічної компетентності наведено в 
Таблиці 11.

Таблиця 11
Розподіл за рівнями сформованості операцій-
ного компонента серед експертів групи № 2 

(медіаторів-практиків)

Рівень Кількість Процентне співвідно-
шення, %

високий 
рівень 8 100,0

Отже, порівнюючи чотири групи — студен-
тів, які не слухали «спецкурси»; студентів, які 
слухали «спецкурси»; медіаторів-початківців та 
медіаторів-практиків, можна побачити, що рівні 
сформованості операційного компонента розпо-
ділені, відповідно, таким чином: серед студентів, 
які не слухали «спецкурси», низький рівень має 
47,3 % респондентів (44 особи); середній рівень 
— 19,4 % (18 осіб); високий — 15,1 % (14 осіб); спір-
ні відповіді — 18,3 % (17 осіб). Серед студентів, які 
слухали «спецкурси», низький рівень має 23,9 % 
респондентів (32 особи); середній рівень — 31,3 % 
(42 особи); високий — 38,1 % (51 особа); спірні 
відповіді — 6,7 % (9 осіб). Серед медіаторів-
початківців не було таких, хто б надав спірні 
відповіді; з наявних відповідей низький рівень 
мають 30,0 % респондентів (3 особи); середній 

Таблиця 9
Перетин рівнів сформованості операційного компонента і прослуханих

Рівень сформованості операційного 
компонента

Усього
спірні базовий 

рівень
середній 
рівень

високий 
рівень

Прослуховували 
спецкурси

ні

Кількість у підгрупі 17 44 18 14 93
% у підгрупі «Прослухов. 
спецкурси» 18,3 % 47,3 % 19,4 % 15,1 % 100,0 %

% у підгрупі «Рівень сфор-
мов. операц. комп.» 65,4 % 57,9 % 30,0 % 21,5 % 41,0 %

так

Кількість у підгрупі 9 32 42 51 134
% у підгрупі «Прослухов. 
спецкурси» 6,7 % 23,9 % 31,3 % 38,1 % 100,0 %

% у підгрупі «Рівень сфор-
мов. операц. комп.» 34,6 % 42,1 % 70,0 % 78,5 % 59,0 %

Усього

Кількість у підгрупі 27 76 60 65 227
% у підгрупі «Прослухов. 
спецкурси» 11,5 % 33,5 % 26,4 % 28,6 % 100,0 %

% у підгрупі «Рівень сфор-
мов. операц. комп.» 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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рівень — п’ята частина — 20,0 % (2 особи); висо-
кий — половина — 50,0 % (5 осіб). У свою чергу, 
серед медіаторів-практиків не було ні спірних, ні 
таких, у кого був би низький або середній рівень; 
усі 100 % респондентів (8 осіб) мали високий 
рівень. Розподіл відповідей усіх опитаних груп 
респондентів за рівнем сформованості операцій-
ного компонента конфліктологічної компетент-
ності наведено на Діаграмі 1.

Діаграма 1
Рівень сформованості операційного компо-
нента конфліктологічної компетентності в різ-

них груп респондентів
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не слухали «спецкурси»
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У рамках дослідження операційного ком-
понента конфліктологічної компетентності 
респондентів увагу також було приділено їхній 
самооцінці власних навичок. Наша гіпотеза поля-
гала в тому, що самооцінка може не відповідати 
об’єктивному рівню володіння навичками вирі-
шення конфліктів, причому респонденти можуть 
як завищувати, так і занижувати рівень власної 
компетентності в цьому. Також сферою нашого 
інтересу була характеристика зв’язку (за умови 
його наявності) між фактом прослуховування сту-
дентами «спецкурсів» та рівнем їх самооцінки.

Як засвідчили результати дослідження, між 
фактом прослуховування студентами «спецкур-
сів» та рівнем їхньої самооцінки не виявлено 
статистично значущого зв’язку. Серед загаль-
ної вибірки студентів на дидактичний тест 4 

«Самооцінка готовності до керування, поперед-
ження, вирішення конфлікту» дали відповідь 
87,1 % респондентів (296 осіб), серед яких рівно 
половина — 50,0 % (148 осіб) — прослуховувала 
«спецкурси», а друга половина — 50,0 % — не 
прослуховувала. Відповідно до результатів тесту 
4, високий рівень самооцінки власних навичок 
вирішення конфліктів мають 21,6 % (32 особи) із 
тих, хто не прослуховував «спецкурси», — і рівно 
стільки ж — 21,6 % (32 особи) із тих, хто про-
слуховував «спецкурси». Середній рівень у само-
оцінці власних навичок мають 76,4 % (113 осіб) із 
тих, хто не прослуховував «спецкурси», і трохи 
більше — 78,4 % (116 осіб) із тих, хто «спецкурси» 
прослуховував. Низький рівень самооцінки має 
лише 2,0 % (3 особи) — серед тих, хто не прослу-
ховував «спецкурси»; серед тих, хто «спецкурси» 
прослуховував, не було жодного респондента, хто 
б оцінював власний рівень володіння навичками 
вирішення конфліктів як низький. Розподіл від-
повідей опитаних студентів за рівнем самооцінки 
їхніх навичок і відповідно до прослуханих «спец-
курсів» наведено в Таблиці 12.

Щодо адекватності самооцінки, то в групі 
студентів такий показник вдалося визначити 
для 59,7 % респондентів (203 особи). Серед цих 
203 осіб майже третина, тобто 33,0 % (67 осіб), 
фактично мала низький, або ж базовий, рівень 
сформованості операційного компонента; водно-
час, лише невелика кількість — 3,0 % (2 особи) від 
цих 67 осіб і самі оцінили власний рівень воло-
діння навичками вирішення конфліктів як низь-
кий. Переважна більшість із 67 осіб із фактично 
низьким рівнем — 71,6 % (48 осіб) — оцінили 
власний рівень як середній, а четверта частина 
з них — 25,4 % (17 осіб) — як високий. Це може 
бути, зокрема, свідченням того, що досить часто 
під час заповнення різноманітних тестів на само-
оцінку люди підсвідомо (а особливо молоді люди, 
котрим властиве деяке викривлення (перебіль-
шення) бачення себе в цьому світі) відповіда-
ють на запитання не так, як є насправді, а так, 
як їм би хотілося, щоб це було. Саме цим, на наш 
погляд, можна пояснити й наведені вище резуль-
тати дидактичного тесту на самооцінку навичок 
вирішення конфліктів. 

З 203 студентів, чиї відповіді на дидактичний 
тест 4 були визначені, більш ніж четверта части-
на — 27,6 % (56 осіб) мали фактичний середній 
рівень сформованості операційного компонен-
та конфліктологічної компетентності. Із цих 56 
осіб результати самооцінки навичок жодного рес-
пондента не були визначені як низький рівень 
володіння навичками; водночас, переважна біль-
шість — 78,6 % (44 особи) адекватно визначи-
ла власний рівень як середній і більш ніж п’ята 
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частина — 21,4 % (12 осіб) визначили власний 
рівень як високий.

Цікавими також є результати адекватності 
самооцінки серед тих студентів, що мали фактич-
ний високий рівень сформованості операційного 
компонента, — це 27,6 % від 203 респондентів 
(56 осіб). З них жоден не оцінив власний рівень 
володіння навичками як низький. Водночас, 
переважна більшість — 80,4 % (45 осіб) — визна-
чили власний рівень як середній, і лише 19,6 % (11 
осіб) — адекватно до фактичного — визначили 
його як високий.

Не менший інтерес викликають і результати, 
що потрапили в категорію «спірних» відповідей 
щодо рівня сформованості операційного компо-
нента конфліктологічної компетентності. Серед 
загальної кількості 203 студентів 11,8 % (24 особи) 
потрапили в групу «спірних» відповідей, тобто 
їхній рівень сформованості операційного компо-
нента не був однозначно визначений. Цікаво, що 
жоден із цих 24 респондентів не визначив власний 
рівень володіння навичками вирішення конфлік-
тів як низький; переважна більшість — 87,5 % (21 
особа) — визначили його як середній і 12,5 % (3 
особи) — як високий. Розподіл відповідей опита-
них студентів за рівнем самооцінки їхніх навичок 
відповідно до рівня сформованості операційного 
компонента наведено в Таблиці 13.

У другій групі респондентів — медіаторів-
початківців — вдалося зіставити фактичний 
рівень сформованості операційного компонента 
та власної оцінки рівня володіння навичками у 
66,7 % (8 осіб). Серед цих 8 осіб цілком адек-
ватну оцінку власного рівня надали 25,0 % (2 
особи), котрі і фактично, і за власною оцінкою 
мали середній рівень сформованості операцій-
ного компонента, а також 25,0 % (2 особи), котрі 
і фактично, і за власною оцінкою мали високий 

рівень. Серед решти 50,0 % (4 особи), котрі 
фактично мали низький рівень сформованості 
операційного компонента, половина (2 особи) — 
визначила власний рівень як середній, а друга 
половина (2 особи) — як високий. Наше при-
пущення щодо наведених вище відповідей цієї 
групи респондентів полягає в тому, що оскільки 
значна її частина — 41,7 % (5 осіб) — за віком 
належала до тієї ж категорії, що і переважна 
більшість студентів — 71,6 % (239 осіб), — цій 
категорії респондентів властиве деяке викрив-
лення оцінки власних умінь та навичок. Розподіл 
відповідей опитаних медіаторів-початківців за 
рівнем самооцінки їхніх навичок відповідно до 
рівня сформованості операційного компонента 
наведено в Таблиці 14.

У групі медіаторів-практиків, за фактичної 
відсутності низького рівня сформованості опе-
раційного компонента, жоден респондент не 
оцінив власний рівень володіння навичками 
вирішення конфліктів як низький. Водночас, за 
умови фактичного високого рівня сформованості 
операційного компонента (у всіх респондентів), 
більша частина респондентів — 62,5 % (5 осіб) — 
оцінила власний рівень володіння навичками 
як середній, решта 37,5 % (3 особи) — як висо-
кий, відповідно до фактичного високого рівня. 
Оцінка фахівцями, котрі мають високий рівень 
сформованості операційного компонента кон-
фліктологічної компетентності, рівня власних 
навичок вирішення конфліктів як середнього, 
на наш погляд, може бути поясненя, зокрема, 
тим, що медіатори-практики зазвичай орієнто-
вані на постійний професійний розвиток, через 
що можуть дещо применшувати власний рівень 
професійної майстерності. Розподіл відпові-
дей опитаних медіаторів-практиків за рівнем 
самооцінки їхніх навичок відповідно до рівня 

Таблиця 12
Перетин рівнів самооцінки навичок і прослуханих «спецкурсів» серед студентів

(немає зв’язку)
Рівень самооцінки навичок

Усьогобазовий 
рівень

середній 
рівень

високий 
рівень

Прослуховували 
спецкурси

ні

Кількість у підгрупі 3 113 32 148
% у підгрупі «Прослухов. спецкурси» 2,0 % 76,4 % 21,6 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки 
навичок» 100,0 % 49,3 % 50,0 % 50,0 %

так

Кількість у підгрупі 0 116 32 148
% у підгрупі «Прослухов. спецкурси» 0,0 % 78,4 % 21,6 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки 
навичок» 0,0 % 50,7 % 50,0 % 50,0 %

Усього

Кількість у підгрупі 3 229 64 296
% у підгрупі «Прослухов. спецкурси» 1,0 % 77,4 % 21,6 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки 
навичок» 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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сформованості операційного компонента наве-
дено в Таблиці 15.

Отже, порівнюючи відповіді щодо самооцін-
ки навичок вирішення конфліктів в усіх трьох 
групах респондентів, можна підсумувати, що 
найбільш адекватною є самооцінка в групі екс-
пертів — медіаторів-практиків. Частково від-
повіді експертної групи медіаторів-початківців 
також відповідають фактично визначеному рівню 
сформованості операційного компонента кон-
фліктологічної компетентності, і ще менш одно-
значними щодо адекватності самооцінки є відпо-
віді студентів.

Нагадаймо, що в дидактичному тесті 
4 «Самооцінка готовності до керування, 

попередження, вирішення конфлікту» респон-
денти не напряму визначали власний рівень 
володіння навичками вирішення конфліктів, а 
лише відповідали на запитання, котрі давали 
уявлення про бачення респондентів їхньої пове-
дінки в конфліктних ситуаціях і які в результаті 
були нами інтерпретовані як рівні сформова-
ності операційного компонента. Таким чином, 
респонденти відповідали на запитання щодо 
власної поведінки (чи власних установок) у кон-
фліктних ситуаціях, проте ми не могли переві-
рити, чи насправді вони діють саме так під час 
реальних конфліктів. І оскільки така самооцінка, 
як видно з отриманих результатів, не завжди від-
повідає фактичному рівню компетентності, цей 

Табл. 13
Перетин рівнів сформованості операційного компонента та самооцінки навичок серед 

студентів (адекватність самооцінки)
Рівень самооцінки навичок

Усьогобазовий 
рівень

середній 
рівень

високий 
рівень

Рівень опе-
раційного 
компонента

спірні
Кількість 0 21 3 24
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 0,0 % 87,5 % 12,5 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 0,0 % 13,3 % 7,0 % 11,8 %

базо-
вий 

рівень

Кількість 2 48 17 67
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 3,0 % 71,6 % 25,4 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 100,0 % 30,4 % 39,5 % 33,0 %

серед-
ній 

рівень

Кількість 0 44 12 56
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 0,0 % 78,6 % 21,4 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 0,0 % 27,8 % 27,9 % 27,6 %

висо-
кий 

рівень

Кількість 0 45 11 56
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 0,0 % 80,4 % 19,6 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 0,0 % 28,5 % 25,6 % 27,6 %

Усього
Кількість 2 158 43 203
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 1,0 % 77,8 % 21,2 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Таблиця 14
Перетин рівнів сформованості операційного компонента та самооцінки навичок серед 

медіаторів-початківців (адекватність самооцінки)
Рівень самооцінки 

навичок
Усього

середній 
рівень

високий 
рівень

Рівень операцій-
ного компонента

базо-
вий 

рівень

Кількість 5 5 4
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 50,0 % 50,0 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 50,0 % 50,0 % 50,0 %

серед-
ній 

рівень

Кількість 2 0 2
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 100,0 % 0,0 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 50,0 % 0,0 % 25,0 %

висо-
кий 

рівень

Кількість 0 2 2
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 0,0 % 100,0 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 0,0 % 50,0 % 25,0 %

Усього
Кількість 4 4 8
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 50,0 % 50,0 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 100,0 % 100,0 % 100,0 %



114 ДОСЛІДЖЕННЯ

Відновне правосуддя в Україні

тест був нами запропонований та розглянутий 
як додаткова інформація до визначення рівня 
сформованості операційного компонента кон-
фліктологічної компетентності. 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи 
результати дослідження рівня сформованості 
практичного (операційного) компонента кон-
фліктологічної компетентності у студентів, 
що в майбутньому працюватимуть з людьми, 
виявлено: серед трьох основних груп респон-
дентів — студентів, медіаторів-початківців та 
медіаторів-практиків, — зберігається така тен-
денція: у середньому, студенти мають нижчі та 
менш однозначні показники щодо рівня сфор-
мованості цього компонента. При цьому ті 
студенти, котрі мали досвід прослуховування 
«спецкурсів», демонструють кращі результа-
ти — і ці результати, відповідно до статистич-
ної обробки даних, є статистично значущими, 
а, отже, не є випадковим «збігом» обставин, а є 
наслідком впливу тієї змінної, котру ми дослі-
джуємо (а саме наявності в навчальних планах 
студентів дисциплін, котрі здійснюють ціле-
спрямований вплив на формування окремих 
аспектів конфліктологічної компетентності). 
Серед студентів, котрі прослуховували «спец-
курси», порівняно з тими, хто їх не прослухову-
вав, було менше таких, хто мав низький рівень 
сформованості операційного компонента або 
ж продемонстрував спірні відповіді в рамках 
двох частин тесту на визначення рівня сфор-
мованості операційного компонента (розпіз-
нання комунікативних навичок, що сприяють 
вирішенню конфліктів, та демонстрація таких 
навичок), та значно більше таких, хто мав серед-
ній та високий рівні сформованості операційно-
го компонента. Серед експертів не було таких, 
хто продемонстрував спірні відповіді, а серед 
досвідчених медіаторів-практиків усі отримані 
відповіді засвідчили високий рівень сформова-
ності операційного компонента. Адекватність 

самооцінки власних навичок у сфері вирішення 
конфліктів була вищою в експертних групах, а 
серед студентів — у тих студентів, котрі мали 
досвід прослуховування «спецкурсів» (хоча ста-
тистично значущого зв’язку між рівнем само-
оцінки студентів та фактом прослуховування 
ними «спецкурсів» не виявлено). 
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Таблиця 15
Перетин рівнів сформованості операційного компонента та самооцінки навичок 

серед медіаторів-практиків (адекватність самооцінки)
Рівень самооцінки 

навичок
Усього

середній 
рівень

високий 
рівень

Рівень операцій-
ного компонента

висо-
кий 

рівень

Кількість 5 3 8
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 62,5 % 37,5 % 100 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 100 % 100 % 100 %

Усього
Кількість 5 3 8
% у підгрупі «Рівень операц. компонента» 62,5 % 37,5 % 100,0 %
% у підгрупі «Рівень самооцінки навичок» 100,0 % 100,0 % 100,0 %




