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АНОТАЦІЯ 

Тітаренко І.І. Педагогічні умови формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. –  

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук 

України. – Київ, 2018. 

 У дисертації здійснено цілісний аналіз проблеми формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. З уразуванням специфіки професійної діяльності фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю визначено поняття «конфліктологічна 

компетентність майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю» як  

інтегральне особистісне утворення, що ґрунтується на сукупності відповідних 

характеристик (мотивів, конфліктологічних знань та умінь, практичного 

досвіду вирішення конфлікту) та сприяє якісному здійсненню професійної 

діяльності в умовах конфлікту. 

Уточнено компоненти конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, зокрема мотиваційно-ціннісний  

компонент, який відображає мотиваційну спрямованість і потребу фахівця на 

конструктивне вирішення конфлікту через ціннісне ставлення до 

міжособистісних стосунків та встановлення моральних стосунків з іншими 

людьми в процесі професійної діяльності; когнітивно-практичний компонент, 

що передбачає наявність інтегрованих знань в галузі конфліктології 

(історичної, філософської, політологічної, юридичної, психологічної, 

соціологічної тощо) та конфліктологічних умінь (комунікативних, 

перцептивних, прогностичних, креативних, саморегуляції); контрольно-

корегувальний компонент, який характеризує ступінь сформованості 

конфліктологічної позиції, системи вольових і емоційно-оцінних ставлень до 

професійної діяльності в умовах конфлікту. 



3 

Відповідно до структури конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю визначено критерії її діагностики: 

мотиваційно-ціннісний (показники: розуміння конфлікту як природного явища, 

невід’ємного елементу суспільного життя; сприйняття іншої сторони 

конфлікту як партнера, готовність до діалогічної взаємодії; ціннісне ставлення 

до міжособистісних стосунків; спрямованість на вирішення конфлікту шляхом 

подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного пошуку рішення); 

когнітивно-практичний (показники: повнота засвоєння інтегрованих знань про 

сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів; усвідомлена потреба у 

набутті конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, 

прогностичних, креативних, саморегуляції); здатність оцінювати проблемні 

ситуації в професійному середовищі); контрольно-корегувальний (показники: 

здатність: виявляти об’єктивні та суб’єктивні чинники, які призводять до 

конфліктів; проектувати конкретну роботу з усунення перешкод у стосунках з 

іншими людьми; усвідомлювати себе як суб’єкта комунікації та майбутньої 

професійної діяльності; стійкість конфліктологічної позиції майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю; оцінка виявлення ступеню стійкості 

конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю). 

Виявлено, що формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у закладах вищої освіти 

забезпечується педагогічними умовами: орієнтація процесу вивчення 

дисциплін професійного циклу на суб'єктність особистості, здатної до 

самоідентифікації та самоактуалізації; створення креативного середовища; 

забезпечення діалогізація освітнього процесу; спонукання майбутніх фахівців з 

реклами та зв’язків громадськістю до рефлексивної діяльності. Перша 

педагогічна умова – орієнтація процесу вивчення дисциплін професійного 

циклу на суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та 

самоактуалізації – ґрунтується на визнанні суб’єктності студентів, як свідомих 

учасників освітнього процесу, здатних реалізовувати поставлені цілі, 
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управляти, контролювати і оцінювати процес і результат своїх дій при 

вивчення дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-

наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки на основі 

між- та метапредметних інтеграційних зв’язків та спецкурсу «Формування 

конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю». Друга педагогічна умова – створення креативного середовища 

у процесі формування  конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю – забезпечує свободу вибору й творчості 

студентів, та реалізується через аналіз продуктів творчої діяльності (рекламної, 

маркетингової тощо); уміння приймати нестандартні рішення, що дозволяє 

формувати творчу особистість майбутніх фахівців, а також спонукає студентів 

до пошуку креативних шляхів рішення проблемних завдань. Третя педагогічна 

умова – забезпечення діалогізація освітнього процесу – ґрунтується на 

визнанні діалогу, як особливої форми взаємин між рівноправними суб’єктами 

гуманістичної форми взаємодії, основи співробітництва й взаєморозуміння в 

процесі спільної діяльності студентів у ході виконання вправ на моделювання 

конфліктологічних ситуацій, проведенні диспутів, ситуативно-рольових ігор. 

Четверта педагогічна умова – спонукання майбутніх фахівців з реклами та 

зв’язків громадськістю до рефлексивної діяльності – реалізовувалася через 

рефлексивні процеси саморозуміння й розуміння інших, самооцінювання й 

оцінювання інших, інтерпретація, самоінтерпретація  у ході 

конфліктологічного тренінгу, аутотренінгу,  конструювання наративу, форум-

театру. 

Розроблено модель реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, що складається з теоретично-методологічного (мета, завдання, 

підходи, принципи), змістово-процесуального (зміст, форми, методи, засоби, 

етапи) та  контрольно-оцінювального (критерії, показники та рівні 

сформованості конфліктологічної компетентності) компонентів.  
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Підготовлено навчально-методичне забезпечення для формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю в процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти, що 

включає навчальну програму спецкурсу «Формування конфліктологічної 

компетентності фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю»; посібник-

практикум з формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю; методичні матеріали для самостійної 

роботи студентів, які можуть бути враховані викладачами під час підготовки 

до лекційних, практичних занять, а також методичних матеріалів і навчальних 

посібників з PR діяльності.  

Описано перспективні напрями подальших наукових пошуків.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:  

вперше виокремлено й обґрунтовано педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю (орієнтація процесу вивчення дисциплін професійного циклу на 

суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та самоактуалізації; 

створення креативного середовища; забезпечення діалогізації освітнього 

процесу; спонукання майбутніх фахівців з реклами та зв’язків громадськістю 

до рефлексивної діяльності); розроблено модель реалізації педагогічних умов 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, що враховує положення аксіологічного, 

компетентнісного, комунікативного та конфліктологічного підходів і 

загальнодидактичних принципів та включає теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, контрольно-оцінювальний компоненти, відображає 

цілісний освітній процес формування конфліктологічної компетентності і є 

практичним підтвердженням ефективності педагогічних умов; удосконалено: 

зміст понять «конфліктологічна компетентність», «конфліктологічна 

компетентність майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю», 

сутність і структуру конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю; критерії і показники, рівні сформованості 
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конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю;  подальшого розвитку набули зміст, форми і методи організації 

освітнього процесу щодо формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти навчально-методичного 

забезпечення для формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, що містить: спецкурс 

«Формування конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю»; посібник-практикум з формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; 

методичні матеріали для самостійної роботи студентів.  

Основні результати дослідження, навчально-методичне забезпечення 

можуть бути використані для подальшого вдосконалення теорії і практики 

вищої професійної освіти, організації виробничої практики для майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; у системі підвищення 

кваліфікації фахівців галузі «Журналістика», а також під час розроблення 

робочих програм, укладання навчально-методичних посібників і рекомендацій 

з педагогіки та психології.  

Ключові слова: конфліктологічна компетентність, фахівці з реклами і 

зв’язків з громадськістю, формування конфліктологічної компетентності, 

педагогічні умови, модель. 
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Titarenko І.І. Pedagogical conditions of conflictological competency 

formation of future specialists in advertising and public relations. – Manuscript. 

Thesis for the degree of a Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.04  

"Theory and Methodology of Vocational Education"; Institute of Pedagogical 

Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation the holistic analysis of the problem of conflictological 

competency formation of future specialists in advertising and public relations is 

carried out. Taking into consideration the specifics of the professional activity of 

specialists in advertising and public relations, the concept of «the conflictological 

competency of future specialists in advertising and public relations» is defined as an 

integral personal entity, which is based on a combination of relevant characteristics 

(motives, conflictological knowledge and skills, practical experience in resolving the 

conflict) and contributes to the qualitative implementation of professional activities 

in conflict situations. 

The components of conflictological competency of future specialists in 

advertising and public relations are specified, in particular, the motivational and 

value-based component, which reflects the motivational orientation and the need for 

a specialist to constructively resolve the conflict through the value-based attitude 

towards interpersonal relationships and the establishment of moral relations with 

other people in the process of professional activity; the cognitive-practical 

component, which implies the presence of integrated knowledge in the field of 

conflictology (historical, philosophical, politological, legal, psychological, 

sociological, etc.) and conflictological skills (communicative, perceptual, predictive, 

creative, self-regulatory); the control and adjustment component that characterizes 

the degree of formation of the conflictological position, the system of volitional and 
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emotional-evaluative attitudes to professional activity in the conditions of a conflict 

situation.  

According to the structure of the conflictological competency of future 

specialists in advertising and public relations, the criteria for its diagnosis are 

defined: the motivational and value-based (indicators: understanding of the conflict 

as a natural phenomenon, an integral element of social life, perception of the other 

side of the conflict as a partner, readiness for dialogical interaction; the value-based 

attitude towards interpersonal relationships; the tendency to resolve the conflict by 

overcoming differences and misunderstanding; a joint search for a solution); the 

cognitive and practical (indicators: completeness of acquisition of the integrated 

knowledge about the essence, nature and strategy of conflict resolution; the realized 

need for acquisition of conflict skills (communicative, perceptual, predictive, 

creative, self-regulatory); the ability to assess problem situations in the professional 

environment); the control and adjustment (indicators: ability: to identify objective 

and subjective factors that lead to conflicts; to design concrete work to eliminate 

obstacles in relations with other people; to realize themselves as the subject of 

communication and future professional activity; the stability of the conflictological 

position of the future specialists in advertising and public relations; the evaluation of 

the degree of stability of the conflict position of future professionals in advertising 

and public relations. 

It is found out that the formation of conflictological competence of future 

specialists in advertising and public relations in higher educational institutions is 

provided by the pedagogical prerequisites: the orientation of the process of studying 

the disciplines of the professional cycle towards the subjectivity of a person capable 

of self-identification and self-actualization; making a creative environment; 

providing dialogue in the educational process; encouraging future professionals in 

advertising and public relations to be engaged in reflexive activity. The first 

pedagogical prerequisite – the orientation of the process of studying the disciplines 

of the professional cycle towards the subjectivity of a person capable of self-

identification and self-actualization – is based on the recognition of the subjectness 
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of students as conscious participants in the educational process, capable of realizing 

the goals set, managing, controlling and evaluating the process and the outcome of 

their actions in studying the disciplines of social and humanitarian, fundamental, 

natural science, general economic, professional and practical training on the basis of 

inter- and metaprojects and integration relations and a special course «Formation of 

conflictological competency of specialists in advertising and public relations». The 

second pedagogical prerequisite – the making of a creative environment in the 

process of forming the conflictological competency of future professionals in 

advertising and public relations – ensures freedom of choice and creativity of 

students, and is realized through the analysis of the products of creative activity 

(advertising, marketing, etc.); the ability to reach unconventional decisions that 

allows forming the creative personality of future professionals, and also encourages 

students to find creative ways to solve problem tasks. The third pedagogical 

prerequisite – ensuring the dialogue in the educational process – is based on the 

recognition of the dialogue as a special form of relationship between the equal 

subjects of the humanistic form of interaction, the basis of cooperation and 

understanding in the process of joint activity of students during the implementation 

of exercises on the simulation of conflict situations, the conduct of disputes, role-

playing games. The fourth pedagogical prerequisite – the encouragement of future 

specialists in advertising and public relations to be engaged in reflexive activity – 

was realized through reflective processes of self-understanding and understanding of 

others, self-evaluation and evaluation of others, interpretation, self-interpretation 

during conflictological training, autotraining, construction of narrative, forum-

theater. 

The model of the implementation of pedagogical conditions for the formation 

of conflictological competence of future specialists in advertising and public 

relations, consisting of theoretical and methodological (goal, objectives, approaches, 

principles), content-procedural (content, forms, methods, means, stages) and control 

and evaluation (criteria, indicators and levels of formation of conflictological 

competence) of the components. 
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Learning and teaching support was provided for forming the conflictological 

competency of future specialists in public relations and advertising in the process of 

professional training in higher educational institutions, which included the training 

program of the special course «Formation of Conflictological Competency of 

Advertising and Public Relations Specialists»; a training manual on the formation of 

conflictological competency of future professionals in advertising and public 

relations; methodological materials for the independent work of students that can be 

taken into account by university teachers during preparation for lectures, practical 

classes, as well as methodological materials and training manuals on PR activitity. 

The perspective directions of further scientific researches are described. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research lies in the 

fact that: for the first time, the pedagogical conditions for the formation of 

conflictological competency of future specialists in advertising and public relations 

(orientation of the process of studying the disciplines of the professional cycle onto 

the subject identity of a person capable of self-identification and self-actualization, 

the making of a creative environment, ensuring the dialogue in the educational 

process, the motivation of future professionals in advertising and public relations to 

reflexive activity) are substantiated and grounded; the model of realization of 

pedagogical conditions for the formation of conflictological competency of future 

specialists in advertising and public relations that takes into account the provisions of 

axiological, competence, communicative and conflictological approaches and 

general-didactic principles is developed, and includes theoretical and 

methodological, content-procedural, control and evaluation components, reflects the 

integral educational process of the formation of conflictological competency and is a 

practical confirmation of the effectiveness of pedagogical conditions; the content of 

the concepts «conflictological competency», «conflictological competency of future 

specialists in advertising and public relations», the essence and structure of the 

conflictological of competency of the specialists in advertising and public relations; 

the criteria and indicators, the levels of formation of conflictological competency of 

future specialists in advertising and public relations are improved; the content, forms 
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and methods of organizing the educational process on formation of conflictological 

competency of future specialists in advertising and public relations received further 

development.   

The practical significance of the results obtained lies in the development and 

implementation of teaching and methodological materials into the educational 

process of institutions of higher education for the formation of conflictological 

competency of future specialists in advertising and public relations, which includes: 

a special course «Formation of conflictological competency of the specialists in 

advertising and public relations»; a training manual on the formation of 

conflictological competency of future professionals in advertising and public 

relations; methodological materials for the independent work of students.   

The main results of the study, teaching and methodological support can be 

used to further improve the theory and practice of higher professional education, 

organization of production practices for future specialists in advertising and public 

relations; in the system of professional development of specialists in the field of 

«Journalism», as well as during the development of working programs, the drawing 

up teaching and learning manuals and recommendations on pedagogics and 

psychology. 

Key words: conflictological competency, specialists in advertising and public 

relations, formation of conflictological competency, pedagogical conditions, model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні глобалізаційні і 

євроінтеграційні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, 

викликані зародженням нових соціально-економічних відносин, 

інформаційною насиченістю сучасного життя, розвитком інформаційно-

культурних процесів у соціумі, руйнуванням тоталітарної пропаганди, 

зумовили потребу у фахівцях PR сфери як особливої професійної спільноти. 

Суспільство сьогодні вимагає високваліфікованих, конкурентоспроможних, 

творчих та компетентнісних фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю, 

здатних подолати негативні тенденції, пов’язані з дезінформацією, 

фальсифікацією уявлень про реальний світ, маніпуляціями громадською 

думкою, інформаційними війнами, конфліктогенністю професійного 

середовища. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, їхньої здатності успішно здійснювати професійну 

діяльність, пов’язану з налагодженням гармонійної соціальної комунікації з 

урахуванням інтересів усіх суб’єктів інформаційних відносин. 

На це спрямована державна законодавча політика в освітній сфері та у 

сфері PR – діяльності, зокрема: закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про 

вищу освіту» (2014 р.), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996 р.), 

«Про захист суспільної моралі» (2004 р.), «Про рекламу» (2015 р.), «Про 

інформацію» (2017 р.); Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (2013 р.); Концепція розвитку освіти України на період 

2015 – 2025 рр. (2015 р.) тощо. Ці документи визначають пріоритети 

національної освіти щодо формування нового покоління фахівців для 

ефективної реалізації професійних функцій в умовах конфлікту, недопущенні 

порушень етичних, гуманістичних, моральних норм, правил пристойності, 

дотримання державних законів тощо. 
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Аналіз результатів наукових досліджень свідчить про посилену увагу 

дослідників до цієї проблеми. Різним аспектам професійної підготовки 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю присвячено наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних учених (Дж. Вайса (Weiss, J.), В. Березенка, 

Т. Бєлофастової, С. Блека, Є. Блажнової, Ю.Бурмакової, Н. Бублової, 

Т. Буннелла (Bunnell, T), А. Киричок, Н. Кузнецової, В. Королька, 

А. Мельниченка, С. Міркулова, Г. Почепцова, Д. Дж. Свансона (Swanson, D.J.), 

Л. Семенової, А. Степанова, В. Павлової, В. Шияна та ін.). Реалізації 

компетентнісного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців досліджено в роботах Л. Насілєнко, Л. Плуженської, Ф. Шаркова, 

О. Швецової та ін.  

Теоретичні та методичні засади формування конфліктологічної 

компетентності фахівців розглянуто в працях А. Анцупова, Е. Богданова, 

І. Ващенка, А. Дорохова, Є. Дурманенко, В. Зазикіна, А. Ішмуратова, 

Л. Мухіної, А. Немкової, Л. Петровської, Н. Самсонова, Б. Хасана, Л. Цой, 

О. Шапран, А. Шипілова та ін.  

Водночас системний аналіз науково-педагогічних джерел та практичного 

досвіду засвідчує відсутність фундаментальних досліджень, у яких було б 

цілісно представлено формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

Науковий аналіз дослідження проблеми в педагогічній теорії і на 

практиці дав можливість виявити низку суперечностей у формуванні 

конфліктологічної компетентності у майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, зокрема між: 

–    суспільним попитом на фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, 

здатних до конструювання системи ефективних комунікацій з представниками 

влади, споживачами, партнерами, представниками ЗМІ та недостатньою 

сформованістю їхньої компетентності; 
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–     посиленням вимог до якісної професійної підготовки майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю та її обмеженою 

конфліктологічною спрямованістю; 

– необхідністю формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю та недостатньою 

розробленістю навчально-методичного забезпечення цього процесу.  

 Актуальність проблеми, виявлені суперечності, недостатній рівень 

теоретичного опрацювання та практичної розробленості зазначеної проблеми 

зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складовою частиною комплексної теми кафедри психології та 

педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

«Психолого-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ» (РК № 0116U004702). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (протокол № 20 від 25 грудня 2014 р.) й 

узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 27 січня 

2015 р.). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю в процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка ефективності педагогічних умов формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у 

закладах вищої освіти. 
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Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено завдання дослідження: 

1. На основі аналізу стану розробленості проблеми в педагогічній 

теорії та на практиці з'ясувати сутність і структуру конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

2. Виявити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності в процесі професійної підготовки у закладах 

вищої освіти. 

3. Конкретизувати критерії і показники визначення рівнів 

сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю. 

4. Розробити модель реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю й експериментально перевірити доцільність її застосування в 

освітньому процесі закладів вищої освіти.  

5. Підготувати навчально-методичне забезпечення для формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю в процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти.  

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні, що в 

сучасних умовах ринку праці необхідно забезпечити якісну підготовку 

майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю, спрямовану на 

формування їхньої професійної компетентності, зокрема конфліктологічної.  

Провідна ідея концепції базується на науково обґрунтованому уявленні 

про феномен «конфліктологічна компетентність» та виявленні структурних 

складових конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. 

Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю має бути зорієнтовано на усвідомлення 

необхідності розуміння специфічності конфліктної ситуації та вміння щодо її 

запобігання, діагностики, управління і розв’язання.  
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Концепція дослідження містить три взаємопов’язані концепти, які 

забезпечують реалізацію основної ідеї дисертаційної роботи:  

– методологічний концепт полягає в обґрунтуванні методологічних 

засад формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю;  

– теоретичний концепт базується на міждисциплінарному 

дослідженні концепцій, ідей, положень щодо проблеми формування 

конфліктологічної компетентності та розкритті сутності і структури поняття 

«конфліктологічна компетентність майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю»; 

– практичний концепт передбачає виявлення та експериментальну 

перевірку педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності    

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю та моделі їх реалізації.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

формуванню конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю сприятимуть відповідні педагогічні умови, а саме: 

орієнтація процесу вивчення дисциплін професійного циклу на суб'єктність 

особистості, здатної до самоідентифікації та самоактуалізації; створення 

креативного середовища; забезпечення діалогізації освітнього процесу; 

спонукання майбутніх фахівців з реклами та зв’язків громадськістю до 

рефлексивної діяльності. 

Методологічною основою дослідження є філософські положення про 

детермінованість об’єктивних і суб’єктивних чинників формування 

особистості; положення теорії пізнання про єдність діяльності та спілкування 

особистості, їх соціальної природи; концептуальні положення психології та 

педагогіки професійної освіти; аксіологічний, компетентнісний, 

комунікативний, конфліктологічний підходи до професійної підготовки 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; методологічні 

принципи систематичності і послідовності, міжпредметної інтеграції, освітньої 

рефлексії, зв’язку теорії з практикою. 
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Теоретичну основу дослідження становлять положення сучасної 

філософії і теорії освіти, гуманізації та гуманітаризації вищої освіти 

(В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); професійної 

підготовки майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю 

(В. Березенко, Т. Бєлофастова, А. Гірник, В. Королько, А. Куліш, О. Руденко та 

ін.); психолого-педагогічні основи конфліктологічної компетентності 

(В. Зазикін, Т. Короткіна, Л. Комалова, Т. Ложкін, А. Лукашенко, І. Моначін, 

Е. Юрковський та ін.); положення аксіологічного, компетентнісного, 

комунікативного, конфліктологічного підходів до професійної підготовки 

фахівців (Н. Асташова, Т. Бутківська, Н. Бібік, А. Вербицький, В. Калінін, 

П. Комогоров, С. Гаврилюк, Л. Нікогосян, Ю. Асєєва, О. Пометун, 

А. Хуторський, В. Лучкевич та ін.). 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези використано 

методи дослідження: теоретичні – аналіз філософських, педагогічних, 

психологічних джерел, навчально-методичної документації, їх систематизація, 

порівняння й узагальнення з метою вивчення стану розробленості 

досліджуваної проблеми та обґрунтування поняттєво-категоріального апарату 

наукового пошуку; теоретичне моделювання для розроблення алгоритму 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклам і 

зв’язків з громадськістю; емпіричні – спостереження за освітнім процесом у 

закладах вищої освіти з метою визначення педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності; анкетування, тестування, бесіда, 

діагностувальні методики з метою визначення рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) з 

метою перевірки ефективності моделі реалізації педагогічних умов 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю; статистичні – кількісний та якісний аналіз, обробка 

та систематизація експериментальних даних, встановлення статистичної 

значущості результатів дослідження. 
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Організація дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2012 – 

2017 років та охоплювало три етапи. 

На першому етапі (2012 – 2013 рр.) здійснено теоретичний аналіз праць з 

теми дослідження; сформульовано об’єкт, предмет, визначено мету, завдання, 

концептуальну ідею, гіпотезу; уточнено сутність, компоненти 

конфліктологічної компетентності фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю 

та програму експериментального дослідження. 

На другому етапі (2013 – 2014 рр.) проведено констатувальний 

експеримент, у ході якого, на основі визначених критеріїв та їх показників, 

здійснено аналіз стану сформованості конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю; теоретично 

обґрунтовано педагогічні умови формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю та 

розроблено модель їх реалізації. 

На третьому етапі (2014 – 2017 рр.) проведено формувальний 

експеримент, мета якого полягала у перевірці ефективності моделі реалізації 

педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; здійснено аналіз, систематизацію 

узагальнення і математичну обробку результатів експерименту, які 

впроваджено в освітній процес закладів вищої освіти; сформульовано 

висновки; оформлено текст дисертації; визначено перспективи подальших 

досліджень.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі кафедр соціальних комунікацій Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця та 

Херсонського державного університету, а також на базі кафедри політології та 

національної безпеки Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана. На різних етапах дослідження в експерименті взяли 

участь 262 студенти та 36 викладачів. 
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Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів 

дослідження полягають у тому, що:  

– вперше виокремлено й обґрунтовано педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю (орієнтація процесу вивчення дисциплін професійного циклу на 

суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та самоактуалізації; 

створення креативного середовища; забезпечення діалогізації освітнього 

процесу; спонукання майбутніх фахівців з реклами та зв’язків громадськістю 

до рефлексивної діяльності); розроблено модель реалізації педагогічних умов 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, що враховує положення аксіологічного, 

компетентнісного, комунікативного та конфліктологічного підходів і 

загальнодидактичних принципів та включає теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, контрольно-оцінювальний компоненти, відображає 

цілісний освітній процес формування конфліктологічної компетентності і є 

практичним підтвердженням ефективності педагогічних умов; 

–  удосконалено: зміст понять «конфліктологічна компетентність», 

«конфліктологічна компетентність майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю», сутність і структуру конфліктологічної компетентності 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; критерії і показники, рівні 

сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю;  

–  подальшого розвитку набули зміст, форми і методи організації 

освітнього процесу щодо формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти навчально-методичного 

забезпечення для формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, що містить: спецкурс 

«Формування конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 
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громадськістю»; посібник-практикум з формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; 

методичні матеріали для самостійної роботи студентів.  

Основні результати дослідження, навчально-методичне забезпечення 

можуть бути використані для подальшого вдосконалення теорії і практики 

вищої професійної освіти, організації виробничої практики для майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; у системі підвищення 

кваліфікації фахівців галузі «Журналістика», а також під час розроблення 

робочих програм, укладання навчально-методичних посібників і рекомендацій 

з педагогіки та психології.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного економічного університет імені Семена Кузнеця (акт № 17/86-

12 147 від 09.06.2017 р.), Херсонського державного університету (акт № 01-

26/1246 від 13.06.2017 р.), Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана (акт № 01-13/132 від 05.09.2017 р. ). 

 Особистий внесок здобувача. У колективному методичному посібнику 

[7] здобувачеві належить обґрунтування ролі конфліктологічної 

компетентності у процесі становлення PR-фахівців; у посібнику-практикуму 

8 розроблено вправи на моделювання конфліктологічних ситуацій, 

ситуативно-рольові ігри. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

оприлюднено на міжнародних науково-практичних та науково-методичних 

конференціях: «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (Київ, 2015, 

2016); «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 2015); «Освітній 

процес і трансформація сучасного українського суспільства» (Київ, 2015); 

«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» 

(Київ, 2015); «Наука в сучасному світі» (Київ, 2015); «Актуальні питання теорії 

та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 

(Хмельницький, 2015); «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору 

в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (Мукачево, 2015); 
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«Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (Братислава, 2016); «Сучасні 

проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення» (Чернігів, 

2016); «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному 

інформаційному просторі» (Тернопіль, 2016); «Сучасний вимір психології та 

педагогіки» (Львів, 2016); «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку» (Запоріжжя, 2016); «Пріоритети розвитку педагогічних та 

психологічних наук XXI столітті» (Одеса, 2016); «Ключові питання наукових 

досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2017); 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри 

змін» (Суми, 2017). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

висвітлено у 17 наукових працях (15 – одноосібних), з яких: 4 статті у наукових 

фахових виданнях України; 2 – у зарубіжних періодичних наукових виданнях; 

1 методичний посібник (у співавторстві); 1 посібник-практикум (у 

співавторстві); 1 спецкурс; 8 публікацій у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (363 найменування, з них 49 – 

іноземною мовою). У тексті містяться 19 таблиць, 11 рисунків, 20 додатків (на 

94 сторінках). Загальний обсяг дисертації – 350 сторінок. Основний текст 

викладено на 206 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ І ЗВ’ЯЗКІВ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

У розділі здійснено теоретичне обґрунтування поняття конфліктологічної 

компетентності; уточнено сутність і компоненти конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; 

обґрунтовано положення методологічних підходів щодо формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. 

 

 

1.1. Обґрунтування сутності поняття «конфліктологічна 

компетентність»  

Визначення теоретичних питань формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

зумовлює необхідність уточнення понятійно-термінологічного апарату 

дослідження, зокрема визначення сутності понять «компетенція» та 

«компетентність», виявлення ключових компетентностей майбутнього фахівця, 

з’ясування сутності, місця та ролі конфліктологічної компетентності в системі 

інших компетентностей.  

Доцільно відзначити, що в наукових працях дотепер немає однозначного 

розуміння сутності понять «компетенція» та «компетентність», а також їх 

розмежування. Як відомо, вони мають англомовне походження. У зарубіжній 

літературі існують поняття «competence» та «competency», котрі здебільшого 

ототожнюються та вживаються як синоніми. У тлумачному словнику сучасної 

англійської мови видавництва «Макміллан» («Macmillan English Dictionary») 

представлені значення цих термінів – іменників, які походять від прикметника 

«competent» – здатний задовільно чи ефективно щось робити; правомірний. 
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Поняття «competence» визначено як: 1) набір умінь чи знань; уміння, необхідні 

для виконання певної роботи чи завдання; 2) компетенція, право на розгляд 

справ судовим органом. Поняття «competency» інтерпретується як: 1) здатність 

задовільно чи ефективно щось робити; 2) здатність щось робити відповідно до 

певних стандартів (McClelland, 1973). Таким чином, обидва терміни мають 

однакове значення.  

У тлумачному словнику «Граммаріст» («Grammarist») вказується, що, з 

одного боку, ці концепти є взаємозамінюючими, оскільки походять від 

латинського «competentia» – узгодженість, симетрія. З іншого боку, поняття 

«competence» частіше використовується для опису загальної здатності людини, 

в той час як «competency» відбиває здатність людини виконати певне завдання 

(Competence and Competency, 2015). 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури свідчить про те, що 

інтерес науковців до вивчення сутності компетенції та компетентності 

підвищився у 50-х рр. XX ст. До теперішнього часу поняття «компетенція» 

розглядається в психологічному, лінгвістичному, управлінському та 

педагогічному аспектах. Вивчення англомовних наукових праць (G. Elkin 

(1990), K. Ford (2014),  D. McClelland (1973), J. Raven (1984), W. Spady (1977), 

S. Whiddett, & S. Hollyforde (2003), R. White (1971)) дозволяє дійти висновку, 

що термін «competency» в основному вживають у сфері освіти, бізнесу та 

управління персоналом. Водночас, обидві зазначені вище дефініції 

перекладаються українською мовою і як «компетенція», і як «компетентність» 

(Competence and competency, 2016). 

Як психологічне явище поняття «competence» розглядалося Р. Уайтом 

(R.White) (1971) у роботі «Перегляд поняття мотивації: концепція 

компетентності» («Motivation Reconsidered: The Concept of Competence» – 

1959 р.). Дослідник визначив його як здатність організму ефективно 

взаємодіяти з навколишнім середовищем. У зв’язку із цим компетентність, на 

думку автора, об’єднує ті види поведінки, котрі відображають цю взаємодію, а 

саме: відчуття на дотик, оглядання, маніпулювання, конструювання, гру та 
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творчість. За словами автора, ці види поведінки, при прояві яких організм не 

отримує жодних наявних підкріплень, є спрямованими на підвищення 

ефективності людини. Як зазначає Р. Уайт (R.White) (1971), силою, котра 

детермінує прагнення до компетентності є «мотивація ефективністю» 

(effectance motivation). Дослідник стверджує, що для розуміння різних видів 

людської поведінки конструкти «компетенція / компетентність», «прагнення до 

компетентності», «мотивація ефективністю», котрі рівнозначні конструкту 

«внутрішня мотивація», є продуктивнішими, ніж такі, як «обумовлення» та 

«підкріплення», тотожні конструкту «зовнішня мотивація». 

Лінгвопсихологічний аспект дослідження проблем компетенції та 

компетентності представлений працями Н. Хомського (1965) з теорії мови й 

трансформаційної граматики. Учений розмежовував поняття «компетенція» 

(competence) та «вживання» (performance). Компетенція визначається автором 

як психічна чи розумова властивість або функція; знання своєї мови тими, хто 

говорить, та тими, хто слухає; система правил, яку особа засвоїла, її здатність 

розуміти та продукувати велику кількість нових мовних одиниць. Вживання – 

це реальне використання мови в конкретних ситуаціях, воно пов'язане з 

мисленням, реакцією на використання мови, з навичками та досвідом. Автор 

наголошує на тому, що тільки в ідеалізованих умовах вживання є 

відображенням компетенції, в реальній ситуації воно не може її безпосередньо 

відобразити (Chomsky, 1965). 

Підсумовуючи ідеї Н. Хомського, І. Зимня (2004) звертає увагу на те, що 

вживання – це актуальний прояв компетенції як «прихованого», потенційного, 

тому, за словами дослідниці, вже в 60-х роках XX ст. було закладено розуміння 

відмінностей між поняттями «компетенція» та «компетентність». 

Уведення поняття «компетенція» в обіг у сфері управління персоналом 

відбулося завдяки дослідженням ученого Гарвардського університету 

Д. МакКлелланду (D. McClelland). Автор інтерпретує поняття «competence» як 

базову характеристику людини, яка уможливлює досягнення високого рівня 
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продуктивності в роботі, ролі чи ситуації, та може бути засвоєна з часом 

(McClelland, 1973). 

Продовжуючи думку вченого, Р. Бояцис (R. Boyatzis) (1982) та Г. Елкін 

(G. Elkin) (1990) акцентують, що компетенцію можна виявити та розвинути в 

процесі підготовки чи навчання. Компетенція, на думку авторів, представляє 

собою сукупність знань, умінь та особистісні якості, які визначають 

продуктивність фахівця.  

Узагальнюючи думки багатьох учених, С. Хернандес (S. Hernandez) 

(2009) визначає компетенцію як сукупність знань, умінь, ставлень та 

поведінки, а також здатність працівника досягти високого рівня 

продуктивності та забезпечити конкурентоспроможність компанії. 

Цінними для нашої роботи є результати досліджень Ліцензованого 

інституту управління персоналом і кадрового розвитку (CIPD – Chartered 

Institute of Personnel and Development). Вони засвідчують, що раніше (до 2000-х 

років) професіонали з бізнесу та управління чітко розмежовували поняття 

«competence» та «competency». Перший термін пов’язаний з ефектом та 

результатом роботи людини, а не з її зусиллями та внеском у роботу. Другий 

термін навпаки вказує на особистий внесок, тобто на ті якості, які людина 

виявляє в роботі, наприклад, критичне мислення, аналітичні вміння тощо.  

Проте останнім часом, як з’ясували дослідники інституту, обидва 

поняття використовуються рівнозначно, оскільки продуктивність роботи 

визначається сукупністю форм поведінки, ставлень та дій (Grunig, & White, 

1992). Цей висновок підтверджується словами С. Уіддетта (S. Whiddett) та 

С. Холліфорд (S. Hollyforde) (2003), які підкреслюють, що компетенції 

відображають не тільки здатність менеджера діяти відповідно до стандартів, 

прийнятих в організації, а й мотиви, особливості характеру, здібності, 

самооцінку, соціальну роль, знання, котрі особистість використовує в роботі. 

Вивчення управлінського аспекту окресленої проблеми дозволяє дійти 

висновку, що поступово відбувається трансформація компетентнісного підходу 

від локальної теорії до суспільно значущого явища. Підтвердженням цього 



32 

слугує робота Дж. Равена (J. Raven) «Компетентність в сучасному суспільстві – 

виявлення, розвиток і реалізація» («Competencein Modern Society – Its 

Identification, Development and Release»). Автор не тільки дає розгорнуте 

визначення поняттю компетентність, а й з’ясовує його природу та виокремлює 

види. У широкому сенсі компетентність трактується Дж. Равеном (J. Raven) як 

життєвий успіх в суспільно значущій галузі. У вузькому сенсі компетентність є 

професійною характеристикою, зокрема менеджера, яка зумовлюється 

відповідністю між професійними вимогами та особистими якостями. Учений 

виокремлює 37 видів компетентностей, які ототожнює з «мотивованими 

здібностями». Серед них названі такі: здатність до самоосвіти, самоконтролю, 

критичне мислення, готовність до вирішення складних проблем, упевненість в 

собі, наполегливість, здатність до спільної роботи, персональна 

відповідальність тощо (Raven, 1984).  

Розкриваючи педагогічний аспект дослідження проблем компетенції та 

компетентності, доцільно відзначити, що з 70-х років ХХ ст. в англомовних 

країнах відбувається становлення системи освіти на засадах компетентнісного 

підходу (Competency-Based Education – CBE), на основі ранніх 

біхевіористських моделей професійної освіти. Особливості реалізації цього 

підходу в педагогічному процесі розглядали зарубіжні вчені: М. Браун 

(M. Brown) (1994), Р. Гарріс (R. Harris) (2012), О. Калліойнен (O. Kallioinen) 

(2010), У. Спеді (W. Spady) (1977), К. Форд (K. Ford ) (2014), С. Ходж 

(S. Hodge) (2012) та ін. Доречно зауважити, що до 2000-х років навчальні 

програми на засадах компетентнісного підходу розроблялися передусім для 

системи освіти дорослих. Ці програми були спрямовані на інтенсифікацію 

процесу навчання – передавання великого обсягу навчальної інформації 

дорослим студентам, одержання високих результатів у навчанні за короткі 

терміни.  

Поступово підхід CBE стає визначальним у формуванні освітньої 

політики англомовних країн (Великої Британії, США, Австралії). Стрімкий 

економічний розвиток, поширення новітніх технологій зумовили зміну попиту 
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на працівників – компетентних, високоосвічених, мобільних, 

конкурентоспроможних. Як зазначає К. Форд (K. Ford) (2014), роботодавці 

вважають, що рівень освіти працівника та його компетентність визначають 

результативність професійної діяльності, тому впровадження компетентнісного 

підходу стає необхідною умовою системи вищої освіти та професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Також CBE є способом допомогти студентам 

швидше одержати диплом, а також зменшити витрати і для студента, і для 

навчального закладу. 

У. Спеді (W. Spady) (1977) справедливо зауважує, що CBE представляє 

гнучку систему, орієнтовану на студента та забезпечення освітніх послуг, які 

відповідають його потребам, а також на створення гнучких підходів до 

навчання. 

Радою Європи визначено п’ять ключових компетенцій/компетентностей 

(key competencies), комплексне опанування яких забезпечить готовність 

випускників різних навчальних закладів до адаптації й самореалізації в умовах 

ринку праці сучасного інформаційного суспільства: політичні і соціальні 

компетенції/компетентності, такі, як: здатність брати відповідальність, участь у 

прийнятті групових рішень, підтримці й удосконаленні демократичних 

інститутів; вирішувати конфлікти мирним шляхом;  

компетенції/компетентності, пов’язані з життям у багатокультурному 

суспільстві для запобігання проявам расизму і ксенофобії, нетолерантності, а 

саме: сприйняття відмінностей, повага до інших і здатність жити з людьми 

інших культур, мов і релігій; компетенції/компетентності, що стосуються 

володіння (mastery) усною й письмовою комунікацією, є особливо важливими 

для роботи, соціального життя та запобігання соціальній ізоляції; 

компетенції/компетентності, пов'язані зі зростанням інформатизації 

суспільства, тобто опанування інформаційних технологій, розуміння їх 

застосування, слабких і сильних сторін; здатність критично оцінювати 

інформацію, яка розповсюджуються ЗМІ та рекламою; здатність вчитися 
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упродовж життя на основі безперервної освіти в контексті професійного та 

соціального життя (Kallioinen, 2010). 

У вітчизняній науці найбільш вивченим є педагогічний аспект проблеми 

компетенції та компетентності, який розкрито в працях провідних українських 

учених: Н. Бібик, М. Головань, Н. Нагорної, І. Чемерис та ін. (2006). Науковці 

пояснюють розбіжності щодо визначення понять «компетенція» та 

«компетентність» як результат неточного перекладу термінів, поданих у 

рекомендаціях Ради Європи, інших міжнародних документах та англомовних 

наукових працях, оскільки англійський термін competence (y) має два 

українських еквіваленти – компетентність і компетенція. Доцільною є думка 

Н. Бібік (2004), яка зазначає, що «запозичення термінології із зарубіжних 

видань через неточність перекладу внесло безліч непорозумінь у з’ясування 

явищ, які… не є новими ні для української термінолексичної традиції, ні для 

педагогічної дійсності». 

В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя (2008) поняття 

«компетентність у навчанні» визначено як інтегрований результат, що 

передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, 

умінь і навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти, 

застосовувати досвід успішної діяльності у певній сфері. Компетенції – це 

відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої 

підготовки, необхідна для якісної продуктивної діяльності учня в певній сфері, 

тобто соціально закріплений результат. Компетентність є результатом набуття 

компетенцій, яка на відміну від них включає особистісну характеристику й 

ставлення до предмета діяльності (Кремень, 2008). 

Аналіз наукових праць вітчизняних учених засвідчує, що більшість із них 

вважає помилковим ототожнення понять «компетентність» та «компетенція». 

Наприклад, Р. Мільруд (2004) підкреслює, що компетентність можна 

представити як комплекс компетенцій, який у контексті мовної освіти 

складається з предметної, комунікативної, діяльнісної і розвивальної 

компетенцій. Аналогічну думку висловлює В. Калінін (2005) про те, що 
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компетентність – це більш широке поняття, яке характеризує і визначає рівень 

професіоналізму особистості, а її досягнення відбувається через здобуття 

необхідних компетенцій, що складають мету професійної підготовки фахівця. 

Значною мірою погляди, співзвучні з думками наведених вище авторів, 

має О. Кучай (2009), зазначаючи, що компетентність – це володіння людиною 

відповідною компетенцією, що відбиває особисте ставлення до неї та предмета 

діяльності. Сукупно обидва поняття означають цілісність і збірну, інтеграційну 

суть як результату освіти, так і результату діяльності людини. 

Іншої наукової позиції дотримується І. Чемерис (2006), акцентуючи увагу 

на тому, що компетенція не може бути структурним елементом 

компетентності, оскільки обидва поняття мають різношарову 

багатокомпонентну структуру. Крім того, вони, за словами дослідниці, не 

можуть різнитися за сферою використання, тому що вживаються стосовно 

професійної сфери людини. Аналогічні погляди має М. Головань (2011), 

стверджуючи, що компетенція пов’язана зі змістом сфери діяльності, а 

компетентність завжди стосується особистості, характеризуючи її здатність 

якісно виконувати певну роботу. Тому ці поняття, на думку вченого, 

знаходяться в різних площинах. 

Заслуговують на увагу погляди російських учених щодо визначення 

сутності понять «компетенція» та «компетентність». Доцільно зауважити, що в 

роботах деяких авторів, зокрема Л. Алексєєвої (1994), Д. Дзигуа (2008), 

Н. Кузьміної (1990), Л. Мітіної (1998), Н. Шаблигіної (1994) та ін. поняття 

компетентності нерозривно пов’язане з поняттям професіоналізму. Аналіз 

наукових праць російських дослідників уможливлює виокремлення двох 

напрямів вивчення визначеної проблеми: ті, які ототожнюють дефініції 

«компетенція» та «компетентність», та ті, які їх диференціюють. Представники 

першого напряму (В. Болотов (2003), В. Ледньов (1991), Н. Нагорна  (2007), 

М. Рижаков (1999), W. Hutmacher (1997) та ін.) акцентують увагу на практичній 

спрямованості компетенцій. Прихильники другого напряму (Т. Браже  (1990), 

А. Гірник (2011), І. Зимня (2004), К. Маркина (2014), Э. Маркин (2014), 
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Л. Плуженская  (2014), А. Хуторськой (2003), С. Шишов (2000) та ін.) 

розмежовують ці поняття та вважають компетентність первинною категорію.  

А. Хуторський (2003) під компетенцією розуміє соціальну вимогу 

(норму) до освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері. Компетентність, на переконання вченого, – це 

володіння відповідною компетенцією, сукупність особистісних якостей учня, 

обумовлених досвідом його діяльності в певній соціально і особистісно-

значущій сфері. 

Узагальнюючи погляди вчених щодо розуміння сутності понять 

«компетенція» та «компетентність», варто відзначити, що перше з них 

найчастіше розуміють як здатність, особистий ресурс, який забезпечує 

можливість ефективної взаємодії з навколишнім світом; форму поєднання 

знань, умінь і навичок, яка дозволяє ставити і досягати мети; сукупність 

характеристик (мотиви, переконання, цінності), котра забезпечує виконання 

професійної діяльності й досягнення певного результату; освітній результат, 

що відбиває готовність та реальне володіння методами, засобами діяльності, 

можливість виконати поставлені завдання; відповідність фахівця певним 

професійним вимогам.  

Компетентність в основному визначається як характеристика діяльності 

особистості, розуміння нею суті поставлених завдань й проблем, які необхідно 

вирішити; здатність обирати засоби і способи діяльності, адекватні конкретним 

обставинам місця і часу; сукупність знань, умінь та навичок з метою 

досягнення певного результату; якість, що відбиває поведінку людини в 

широкому спектрі життєвих і професійних ситуацій; інтегрована властивість, 

якість підготовки майбутнього фахівця, категорія результату освіти. 

У зв’язку із зазначеним вище заслуговує на увагу ідея А. Вербицького 

(2009), Н. Галимуллина (2014), О. Коршунова (2014), О. Ларіонової (2009) 

щодо розмежування понять «компетентність» і «компетенція» – ввести 

категорії об’єктивність і суб’єктивність умов, котрі визначають якість 

професійної діяльності. Об’єктивними умовами дослідники вважають 
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компетенції й інтерпретують їх як сферу діяльності фахівця, його права й 

обов’язки в межах чинних нормативних документів (закони, постанови, 

правила, стандарти, інструкції тощо). Суб’єктивними умовами є 

компетентності як система відповідальних ставлень до світу, інших людей і 

самого себе, професійні мотиви, професійно важливі якості особистості 

фахівця, його психофізіологічні особливості, здібності, знання, вміння, 

навички тощо (Вербицкий,  Ларионова, 2009). 

Узагальнення зазначених вище наукових підходів уможливлює 

визначити компетентність як складне суб’єктивне утворення, що ґрунтується 

на інтеграції цільового (мотиви, ціннісні орієнтації), змістового (знання та 

вміння) та результативного (досвід) компонентів з метою ефективного 

виконання професійної діяльності. 

Важливе значення для нашого дослідження має визначення поняття 

«ключова компетентність» та їх класифікація. І. Кубенко (2010), 

систематизуючи погляди українських педагогів, визначає поняття «ключова 

компетентність» як суб’єктивну категорію, що фіксує суспільно визнаний 

комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень тощо, що можна 

застосовувати в широкій сфері діяльності людини. Автором представлено 

основні ознаки ключових компетентностей: поліфункціональність, 

надпредметність і міждисциплінарність, багатомірність, здатність забезпечити 

широку сферу розвитку особистості та її логічного, творчого й критичного 

мислення, самопізнання, самовизначення, самооцінки, самовиховання тощо 

(Кубенко, 2010). 

І. Зимня (2004) представляє найбільш змістовну класифікацію ключових 

компетентностей. Дослідниця виокремлює три групи: 1) компетентності, що 

характеризують людину як особистість, суб'єкта діяльності, спілкування; 

2) компетентності, що стосуються соціальної взаємодії людини і соціального 

середовища; 3) компетентності, що відображають діяльність людини. До 

першої групи включено наступні компетентності: здоров’я збереження; 

ціннісно-смислової орієнтації у світі; інтеграції; громадянськості; 
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самовдосконалення, саморегулювання, саморозвитку, особистісної та 

предметної рефлексії; сенс життя; професійний розвиток; мовний і 

мовленнєвий розвиток; оволодіння культурою рідної мови, володіння 

іноземною мовою. Друга група містить компетентності соціальної взаємодії; 

спілкування. Третя група представлена компетентностями діяльності, 

пізнавальної діяльності, інформаційних технологій (Зимня, (2004). 

Наступне питання, що потребує вирішення в контексті нашого 

дослідження, є з’ясування сутності поняття «конфліктологічна 

компетентність» та її місця у системі інших компетентностей. А. Анцупов 

(2000), Є. Богданов (2004), В. Зазикін (2004), Н. Самсонова (2002), А. Шипілов 

(2006) та ін. розглядають конфліктологічну компетентність як складову 

соціально-психологічної компетентності, І. Козич (2008а; 2008b), Л. Котлова 

(2014), Н. Мухіна (2015) та ін. розуміють її як окремий вид професійної 

компетентності. Е. Богданов та В. Зазикін (2004) підкреслюють, що 

конфліктологічна компетентність має тісний зв’язок з соціально-

перцептивною, ауто-психологічною, психолого-педагогічною та 

адміністративно-правовою компетентностями. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про наявність двох 

співзвучних понять «конфліктологічна компетентність» та «конфліктна 

компетентність», які науковцями або ототожнюються, або диференціюються.  

Доцільно розглянути сутність кожного з цих понять з метою з’ясування 

їх тотожності або відмінності. Їх невідповідність зумовлена тим, що одне 

поняття походять від терміну «конфлікт», а інше – від терміну 

«конфліктологія». 

Цінною для розуміння сутності понять «конфліктна компетентність» та 

«конфліктологічна компетентність» є думка Є. Замедліної щодо визначення 

конфлікту. Дослідниця наголошує, що сутність цього поняття полягає не 

стільки у виникненні протиріч, зіткненні інтересів, скільки в способі усунення 

суперечностей, у протидії суб’єктів соціальної взаємодії в цілому (Замедлина, 

2005).  
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Термін «конфліктна компетентність» використовують дослідники 

М. Войтович (2012), Л. Петровська (1997), Б. Хасан (1996) та ін. 

Розглядаючи конфлікт як специфічну організовану діяльність, в якій 

суперечність утримується в процесі вирішення, Б. Хасан (1996) вважає, що 

конфліктна компетентність є складовою комунікативної компетентності та 

однією з найважливіших характеристик особистості. На думку автора, 

конфліктна компетентність – це вміння утримувати суперечність у 

продуктивній формі з метою вирішення конфлікту. Б. Хасан виокремлює два 

рівні цього явища: перший передбачає вміння розпізнавати ознаки конфлікту, 

що вже виник та утримувати втілену в ньому суперечність, а також володіти 

засобами регулювання для вирішення конфлікту; другий рівень – вміння 

проектувати необхідні результати конфлікту й конструювати їх безпосередньо 

в ситуаціях взаємодії, а також володіти засобами організації продуктивно 

орієнтованої конфліктної поведінки учасників і сторін взаємодії (Хасан, 1996).  

Л. Петровська (1997) під конфліктною компетентністю розуміє «складне 

інтегральне утворення, основними складовими якого є компетентність суб’єкта 

у власному «Я», компетентність у психологічному потенціалі інших учасників 

конфлікту; ситуативна компетентність; знання про конфлікт; суб’єктна позиція 

учасника конфлікту» (с. 42). 

М. Войтович (2012) інтерпретує конфліктну компетентність як здатність 

конкретної особистості в ситуації реального конфлікту здійснювати діяльність, 

спрямовану на мінімізацію можливих деструктивних наслідків. За словами 

автора, «конфліктна компетентність є невід’ємною складовою частиною 

загальної комунікативної компетентності, що обов’язково включає обізнаність 

про діапазон можливих стратегій поведінки в конфлікті й уміння адекватно 

реалізовувати ці стратегії в конкретній життєвій ситуації» (с.24). 

Певною мірою до наведеного вище визначення наближається розуміння 

конфліктної компетентності Л. Нікіфоровою (2007), яка визначає її як здатність 

запобігати і розв’язувати конфліктні ситуації, уміння надати допомогу в 
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стресових ситуаціях, що є однією зі складових емоційної культури (як частини 

професійної компетентності). 

Важливо також звернути увагу на те, що в психолого-педагогічній 

літературі існують різні визначення поняття «конфліктологічна 

компетентність». Учені визначають її як здатність, складову, вид, уміння, 

підсистему, інтегроване утворення тощо (Матійків, 2012).  

Зокрема, Л. Мухіна (2015) трактує «конфліктологічну компетентність як 

здатність використовувати спеціальні психологічні знання, уміння та навички 

поводження у конфліктних ситуаціях та здатність до попередження цих 

ситуацій» (с. 335-336).  

Т. Дзюба (2004) вважає, що «конфліктологічна компетентність – це 

вміння ефективно використовувати технології запобігання конфлікту та його 

подолання» (с. 29). Як зазначає дослідниця, конфліктологічна компетентність 

дає змогу знайти закономірності виникнення та розвитку конфлікту для того, 

щоб ліквідувати його або сприяти його конструктивному розв’язанню; 

навчитися критично аналізувати власні можливості і перспективи; оволодіти 

технологіями запобігання конфліктам, прогнозування й конструктивного 

розв’язання конфліктів, які передбачають знання прийомів аналізу ситуації. 

Більшість дослідників уважає, що конфліктологічна компетентність є 

важливою складовою професійної компетентності.  

І. Козич (2008а) визначає конфліктологічну компетентність як одну зі 

складових необхідної частини професійної компетентності, яка передбачає 

мистецтво індивідуальної роботи з особистістю, володіння різноманітними 

«ключами» комунікації, спеціальними методами організації власної психіки, 

засобами зниження рівня емоційного напруження і тривожності; як рівень 

розвитку обізнаності особистості про діапазон можливих стратегій 

конфліктуючих сторін, вміння надати допомогу в реалізації конструктивної 

взаємодії в конкретній конфліктній ситуації. 

Аналогічну думку щодо розуміння сутності конфліктологічної 

компетентності висловила Л. Котлова (2014), яка зазначає, що даний концепт є 
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видом професійної компетентності та водночас належить до соціальної 

компетентності, а тому містить перцептивну, комунікативну, міжособистісну й 

управлінську компетентності, реалізує прикладні (ситуативні) аспекти 

спеціальної професійної діяльності. 

Є. Богданов та В. Зазикін (2004) розглядають конфліктологічну 

компетентність як «когнітивно-регулятивну підсистему професійно значущої 

сторони особистості, котра включає відповідні спеціальні знання та вміння» 

(с. 45). 

Найбільш змістовним, на нашу думку, є визначення, запропоноване 

О. Климентьєвою (2015), яка підкреслює, що конфліктологічна компетентність 

є інтегрованим особистісним утворенням, що відображає теоретичну і 

практичну готовність майбутнього фахівця до попередження і вирішення 

конфліктів, тобто до здійснення антиконфліктної професійної діяльності. 

Доцільно зауважити, що Є. Богданов, В. Зазикін (2004), І. Козич (2008а), 

О. Щербакова (2008) та ін. вказують на те, що поняття «конфліктна 

компетентність» та «конфліктологічна компетентність» не є тотожними. Як 

справедливо зазначає І. Козич, поняття конфліктологічної компетентності при 

всій новизні і недостатній дослідженості глибше та ширше за своїм змістом, 

ніж конфліктна компетентність. Цінною є думка дослідниці про те, що 

конфліктна компетентність охоплює прийоми та способи, за допомогою яких 

кожна людина вирішує конфлікти у повсякденному житті, не спираючись на 

наукові методи. Натомість конфліктологічна компетентність передбачає 

звернення до наукового підґрунтя (Козич, 2008а). 

Аналіз зарубіжного досвіду засвідчив кілька підходів науковців до 

тлумачення конфліктологічної компетентності: компетентність, яка пов’язана 

зі здатністю взаємодіяти з оточуючим середовищем; з групами людей 

(компетентність у вибудові гарних взаємин з іншими учасниками групи, 

компетентність у співпраці, компетентність в управлінні конфліктами); 

пов’язані із здатністю діяти автономно (Ломовицкая, 2008). 
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Деякі закордонні науковці зосереджують увагу на готовності майбутніх 

фахівців до попередження та розв’язання конфлікту (Gillin, 2014). Під 

готовністю до розв’язання конфліктів учені розуміють сукупність сформованих 

знань, умінь та навичок з конфліктології, комунікації та співпраці. При цьому 

дослідники наголошують на доцільності поєднання практичної та теоретичної 

підготовки майбутніх фахівців до попередження і розв’язання конфліктних 

ситуацій. В університеті Канади (Ryerson University, University of Windsor) 

було запроваджено курс «Розв’язання конфліктів, переговори та побудова 

команди» для фахівців різних спеціальностей (Boal, 1993). 

Учені зазначають, що для конструктивного вирішення конфліктів 

необхідно уміти: визначати причини конфлікту, розуміти точки згоди та 

незгоди учасників конфлікту, встановлювати пріоритети потреб та цілей, 

визначаючи яким чином та за яких обставин можна поступитись (Jones,  

Kmitta, 2016). 

Узагальнюючи погляди науковців (А.  Анцупов (2005), С. Баклановский 

(2005), І. Бекешкіна (1994), М. Войтович (2012), А. Гірник (2011), З. Дринка 

(2000)), зазначимо, що для формування уміння успішно розв’язувати конфлікт 

необхідно володіти: 

1) знаннями з конфліктології (знати тип конфлікту);  

2) уміннями та навичками співпраці у розв’язанні конфліктних ситуацій 

(активно слухати, визначати інтереси та позиції сторін конфлікту, аналізувати 

ситуацію); 

3) особистими якостями (об’єктивність, повага до іншої думки, позиція 

нейтралітету, чесність). 

Вважаємо конфліктологічну компетентність складовою професійної 

компетентності, оскільки її сформованість сприяє підвищенню якості та 

забезпеченню високої результативності професійної діяльності фахівця.  

Аналізуючи ідеї В. Ягупова та В. Свистун (2007), представимо їхнє 

бачення структури професійної компетентності фахівця: 1. Загальнолюдська 

компетентність (загальнокультурна, моральна, політична, соціальна, 
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інформаційна, комунікативна, етична, екологічна, валеологічна). 

2. Загальнонаукова компетентність (методологічна, теоретична, методична, 

дослідницька). 3. Загальнопрофесійна компетентність (загальнофахова, 

економічна, технічна, правова, психологічна, педагогічна). 4. Фахова 

компетентність (технологічна). 5. Функціональна компетентність (стратегічна, 

менеджерська, управління суб’єктами та об’єктами діяльності, виконавча). 

6. Особистісна компетентність (мотиваційна, аутопсихологічна, регулятивна, 

адаптивна, навчальна). 

Таким чином, нами з’ясовано, що в науковій літературі наявне розмаїття 

визначень понять «компетенція», «компетентність», «конфліктологічна 

компетентність». Переважно компетентність визначено як складне суб’єктивне 

утворення, що ґрунтується на інтеграції цільового (мотиви, ціннісні орієнтації), 

змістового (знання та вміння) та результативного (досвід) компонентів з метою 

ефективного виконання професійної діяльності. Компетенцію доцільно 

розглядати як об’єктивну характеристику, сукупність знань, умінь і навичок, 

необхідних для здійснення конкретної професійній діяльності. 

Під конфліктологічною компетентністю розуміє здатність фахівця яка 

виражається через знання, уміння та навички фахівця використовувати 

технології запобігання конфлікту та ефективно взаємодіяти у конфлікті, 

орієнтуючись при цьому на взаємовигідне задоволення потреб та інтересів усіх 

учасників конфліктної ситуації, реалізуючи стратегію співпраці. 

З’ясування сутності конфліктологічної компетентності створює 

передумови для розкриття змісту та визначення компонентів конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, що 

представлено у наступному параграфі. 
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1.2. Зміст і структура конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

 

На сьогодні спеціалізацію «Реклама і зв’язки з громадськістю» 

запроваджено в понад 50 закладах вищої освіти України відповідно до Ст. 10, 

п. 5 Закону України «Про вищу освіту» (2014). Зокрема майбутні фахівці з 

реклами і зв’язків з громадськістю здобувають кваліфікацію в Інституті 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

на базі якого в 1993 р. було створено першу в країні кафедру міжнародних 

комунікацій та зв’язків із громадськістю; Національному університеті «Києво-

Могилянська академія», в якому з 1998 р. було організовано викладання 

навчальної дисципліни «Основи зв’язків із громадськістю»; Київському 

національному університеті культури і мистецтв, в якому в 1996 р. розпочато 

підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджер зв’язків з громадськістю»; 

Київському університеті імені Бориса Грінченка; Дніпропетровському 

національному університеті імені Олеся Гончара; Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна; Одеському національному університеті 

імені І. І. Мечникова та ін. 

Потреба в таких фахівцях значною мірою зумовлюється необхідністю 

аналізу радикальних змін, що відбуваються в економічній і політичній сферах, 

а отже, і в PR, завдяки інформатизації та глобалізації. При цьому фахівець з 

реклами і зв’язків з громадськістю повинен не тільки професійно здійснювати 

діяльність, а володіти конфліктологічною компетентністю, бути здатним 

вирішувати конфлікти та ефективно взаємодіяти з іншими в умовах конфлікту 

(Корнилова, 2011; Bunnell, 2005). 

Для визначення змісту і структури конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами зв’язків з громадськістю важливого значення 

набуває врахування специфіки їхньої професійної діяльності, а саме провідних 

її видів – рекламної та PR-діяльності.  
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Найбільш змістовне визначення концепту «рекламна діяльність» подано 

З. Антоновою, оскільки дослідниця проаналізувала його в економічному, 

психологічному, культурологічному та соціальному аспектах. Як стверджує 

авторка, рекламна діяльність в економіці – один із засобів заробляння грошей, 

у психології – це самостійна мета, яку ставлять перед собою люди і яка 

досягається під впливом певних мотивів, що виникають у зв'язку з соціальними 

потребами; з точки зору культури рекламну діяльність слід розглядати як одне 

з джерел її розвитку. З. Антонова підкреслює, що рекламна діяльність є 

масовим суспільним явищем, має величезний культурний потенціал, завдяки 

якому за певних умов здатна позитивно впливати як на окрему людину, так і на 

суспільство в цілому (Антонова, 2013). 

Аналіз наукових праць У. Агі (2004), М. Бочарова (2010), Г. Брума 

(2003), Н. Грицюти (2014), С. Катліпа (2003), В. Королька (2009), Е. Коханова 

(2006), А. Куліша (2005), О. Некрасової (2004), В. Мойсєєва (2007), Ф. Олта 

(2004), Г. Почепцова (2004; 2015), А. Сентера (2003), О. Чумікова (2004; 2010), 

М. Шишкіної (2002) та ін. уможливив висновок про те, що зв’язки з 

громадськістю або PR-діяльність (від англ. «public relations», скорочено – PR) 

розглядається дослідниками у вузькому значенні – як інформаційна технологія, 

технологія управління з метою досягнення цілей організації; у широкому – як 

необхідна складова управління. Доцільно пригадати слова відомого 

британського дослідника у сфері PR С. Блека (Black S.) (1993), який 

наголошував на тому, що ця діяльність є мистецтвом і наукою досягнення 

гармонії через взаєморозуміння, яке ґрунтується на правді та всебічній 

інформованості. Посилаючись на думку С. Блека (Black, S.), А. Степанов 

(2001) додає, що PR-діяльність сприяє формуванню гідного іміджу організації, 

допомагає уникнути шкідливих чуток й упередженого ставлення, а також 

підвищити якість послуг, що нею надаються. 

Узагальнюючи напрацювання дослідників, O. Чуміков (2010) 

виокремлює три групи наукових підходів до визначення PR: альтруїстичні, 

компромісні, прагматичні. 
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До альтруїстичних визначень, які загалом трактують PR як діяльність в 

ім’я служіння інтересам суспільства, науковець відносить низку визначень:  

1) рublic relations – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на 

створення і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між 

організацією та її громадськістю;  

2) рublic relations – це сприяння встановленню взаєморозуміння і 

доброзичливості між особами, організаціями та іншими людьми, групами 

людей або суспільством в цілому за допомогою розповсюдження 

роз’яснювального матеріалу, розвитку обміну (інформацією) і оцінки 

суспільної реакції (Nunns, & Smith, 2014). 

У визначеннях PR компромісного типу O. Чуміков (2010) робить акцент 

на задоволенні конкретних інтересів як громадськості, так і організації. 

Прикладом такого розуміння рublic relations, на думку вченого, є визначення, 

запропоноване на початку ХХ ст. Е. Бернейзом (2010): «Паблік рилейшнз – це 

зусилля, направлені на те, щоб переконати громадськість змінити свій підхід 

або свої дії; а також зусилля, направлені на гармонізацію діяльності організації 

відповідно до інтересів громадськості і навпаки» (с. 49). 

З позиції прагматичного підходу О. Чуміков (2010) пропонує таке 

визначення: PR – це система інформаційно-аналітичних і процедурно-

технологічних дій, спрямованих на гармонізацію взаємин усередині певного 

проекту, а також між учасниками проекту і його зовнішнім оточенням з метою 

його успішної реалізації. 

Поділяємо думку О. Руденко (2014), яка на основі узагальнення поглядів 

інших учених пропонує визначити зв'язки із громадськістю як управлінську 

діяльність, спрямовану на встановлення взаємовигідних гармонійних відносин 

між організацією та громадськістю, від якої залежить успіх функціонування 

цієї організації. 

Заслуговують на увагу відмінності між рекламною та PR-діяльностями, 

виявлені В. Станевим. На думку автора, єдина місія реклами – викликати 

бажання, стимулювати попит на продукт чи послугу, водночас як місія PR є 
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більш глобальною – будувати відносини між організацією та громадськістю на 

основі взаємної довіри. Якщо реклама мотивує людей купувати продукти та 

послуги, то PR змінює установки споживачів та створює в них позитивне 

ставлення до конкретної компанії. Як зазначає автор, PR також працює над 

створенням бренду конкретного продукту чи послуги, але його головним 

завданням є завоювати довіру громадськості і через це залучити її ресурс до 

реалізації організаційної політики (Станев, 2014). 

Необхідність вирішувати конфлікти закладена в самій сфері зв’язків з 

громадськістю. Відповідно доцільно звернутися до робіт зарубіжних учених, 

які обґрунтували теоретико-методологічні засади цієї сфери діяльності. 

В історичному розвитку PR, згідно з науковою позицією Дж. Грюніга 

(Grunig J.) і Т. Ханта (Hunt Т.) (1984), виділяються чотири моделі PR, які 

вказують, що значна кількість визначень PR містять два елементи: комунікацію 

і менеджмент. 

Науковці зауважують, що система паблік рилейшнз ґрунтується на 

асиметричній комунікації, при якій організація не допускає змін та компромісів 

у своєму курсі. Це утруднює адаптацію організації до змін зовнішніх умов та 

викликає кризи й конфлікти (Grunig, & Hunt, 1984). С. Фінк (S. Fink) (2000) 

вважає, що кризи – це застережні ситуації, що мають ризик ескалації в 

інтенсивності, приверненні уваги ЗМІ та уряду, перешкоджань нормальному 

функціонуванню, загрози іміджу організації і збитків основам діяльності. 

Р. Стейсі (R. Stacey) (1991), розглядаючи стратегії паблік-рілейшнз, 

визначає конфлікт як необхідну складову будь-якої дискусії про культурні 

відмінності в організації та пропонує моделі звичайного та надзвичайного 

управління. При звичайному управлінні, як зауважує Р. Стейсі (R. Stacey), 

організація підтримує своє існування раціональними способами. За словами 

автора, при надзвичайному управлінні для прийняття рішень 

використовуються інтуїтивні, політичні навички, а також навички 

самоорганізації та самоконтролю в умовах, що змінюються. При цій моделі 

управління менеджери повинні виробляти власні способи прийняття рішень та 
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впроваджувати інновації. Автор також акцентує увагу на тому, що PR-фахівці 

для того, щоб досягти успіху в нестабільних умовах, повинні працювати з 

неформальними групами, регулювати конфлікти через переконання та 

переговори, визнаючи внесок кожної із сторін конфлікту та більше силою 

впливу, ніж владними повноваженнями. Для вирішення конфліктів 

неформальна структура має співіснувати з ієрархічною та бюрократичною 

(Stacey, 1991). 

Узагальнюючи попередні думки, С. Олівер (2003) доходить висновку, що 

в той час, як організація намагається поєднувати звичайне та надзвичайне 

управління, створюючи інновації та водночас підтримуючи статус-кво, 

обґрунтована PR-стратегія відіграє головну роль у дотриманні корпоративної 

стратегії. Завдяки такому поєднанню зберігаються досягнуті конкурентні 

переваги та забезпечується здатність протистояти діяльності конкурентів, груп 

тиску та ворожих засобів масової інформації. 

Специфіка професійної діяльності фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю зумовлює виконання ним різноманітних професійних ролей та 

функцій. У рамках рекламної та PR-діяльності майбутній фахівець з реклами і 

зв’язків з громадськістю може обіймати посади рекламіста, менеджера з 

реклами, прес-секретаря громадської, політичної, комерційної або державної 

установи, фахівця зі зв’язків із громадськістю та пресою, спічрайтера, арт-

директора (керівника проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, 

індустрії розваг тощо), дизайнера реклами, копірайтера (фахівця у сфері 

написання рекламних текстів), медіабайєра (фахівця, який купує ефірний час 

на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних засобів 

масової інформації), медіапланера (фахівця з розробки медіастратегії для 

брендів). 

Т. Бєлофастова (2011) слушно зауважує, що фахівець з реклами і зв’язків 

з громадськістю має бути готовим для роботи в різних сферах. За словами 

авторки, знання загальної теорії й володіння прикладними аспектами 

розширюють рамки його професійної діяльності. Суголосну думку щодо 
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розмаїття професійних ролей та функцій фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю має й В. Мойсєєв (2007), який зазначає, що участь даних 

фахівців у ситуаціях, перебіг яких залежить від громадської думки, настрою чи 

намірів партнерів, часто забезпечує прямий політичний або економічний ефект. 

Тому уряди, підприємства (організації), на думку дослідника, не можуть 

здійснювати успішну діяльність без співробітництва з громадськістю, і це 

стимулює розширення масштабів PR-індустрії. 

При цьому фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю є суб’єктом 

професійної діяльності з відповідними рольовими позиціями (Swanson, 2008). 

Цінною є думка М. Шишкіної (2002), яка зазначає, що фахівець з 

реклами і зв’язків з громадськістю є насамперед суб’єктом комунікацій, у 

зв’язку із чим він має володіти такими психологічними особливостями й 

особистісними якостями, що дозволяють легко впливати на думку людей 

різних соціальних груп. 

Схожої наукової позиції дотримується А. Степанов (2001), який також 

розглядає фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю суб'єктом комунікацій 

Останній повинен мати такі психологічні властивості й особистісні якості, 

котрі дозволяють встановлювати й зберігати професійно значущі й 

продуктивні комунікації (зовнішні і внутрішні), здійснювати вплив на думку 

різних груп населення. 

Розвиваючи положення вчених, В. Шиян (2015) уточнює, що майбутній 

фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю є суб’єктом, який потребує 

активності, власної участі в діяльності щодо становлення та розвитку власного 

професійного потенціалу як обов’язкової характеристики особистості. 

Слушною є думка В. Станева (2014), що сфера діяльності фахівця з 

реклами і зв’язків з громадськістю є значно ширшою – він не просто є 

суб’єктом PR, він шукає рішення під час кризи, долає конфлікти, формує 

ставлення громадськості до організації. 

А. Бахметьєва (2013), аксіоматично визнаючи природність конфлікту для 

будь-якої системи, підкреслює, що найефективнішим способом його 
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розв’язання, що знищує можливу причину розвитку кризи, є вирішення 

проблеми на рівні інтересів. Авторка зазначає, що коли обидві сторони дійдуть 

консенсусу відносно гарантії захисту власних пріоритетів і значущих для них 

переваг, можна вважати конфлікт розв’язаним. 

На значущості конструктивного вирішення конфліктів наголошується 

практично в усіх дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених у галузі 

конфліктології, зокрема А. Анцупова (2005), С. Баклановського (2005), 

Н. Гришиної (2008), А. Здравомислова (1996), І. Курочкіної (2013), Г. Ложкіна 

(2007), Н. Пов’якель (2009), К. Рунде (C. Runde) (2012), І. Русінко (2006), 

Т. Фланагана (T. Flanagan ) (2012), Б. Хасана (1996), та ін. Зокрема, А. Анцупов 

та С. Баклановський (2005) інтерпретують конструктивний конфлікт як 

джерело самовдосконалення та саморозвитку особистості. 

Аналогічні погляди висловлює Н. Микитенко (2013), стверджуючи, що 

конструктивне вирішення конфліктів є своєрідним стимулом подальшого 

розвитку особистості в майбутньому. 

А. Анцуповим та А. Шипіловим (2000) окреслено критерії 

конструктивного вирішення конфлікту, а саме: ступінь вирішення 

суперечності, що лежить в основі конфлікту, та перемогу в ньому правого 

опонента. Як зауважують дослідники, важливо, щоб при вирішенні конфлікту 

було знайдене рішення проблеми, через яку він виник. 

Цінними для нашого дослідження є виявлені Н. Пов’якель (2009) 

особливості конструктивної взаємодії: мотивація на вирішення конфлікту зі 

збереженням стосунків; неупереджене та толерантне ставлення до опонента, 

сприйняття його як рівноправного партнера; співробітництво та співтворчість у 

процесі пошуку взаємовигідного рішення; здатність плідно впливати на 

партнера. 

В. Волчек (2014) представлено основні освітні завдання при вирішенні 

конфліктів:  
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– передавання знань про механізми й стратегії вирішення конфліктів 

й ведення переговорів, про принципи й значущі умови управління 

конфліктами, про особливості поведінки людей у конфліктних ситуаціях;  

– передавання умінь та навичок вирішення конфліктів й ведення 

переговорів;  

– уміння слухати, уміння ясно і точно передавати власну точку зору, 

позицію, уміння;  

– уміння встановлювати, дотримуватися правил й порядку ведення 

переговорів;  

– уміння аналізувати й критично оцінювати рішення та дії інших;  

– уміння робити висновки, приймати зважені і відповідальні 

рішення;  

– передавання загальнолюдських цінностей.  

При цьому, як наголошують науковці (Н. Грицюта (2014), Т. Дуткевич 

(2005), С. Духновский (2010), А. Палеа (Palea, A.) (2014), В. Шиян (2015) та ін.) 

для вирішення конфліктів фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю має 

володіти певними якостями.  

Зокрема В. Шиян (2015) серед необхідних якостей майбутнього фахівця з 

реклами та зв’язків з громадськістю виокремлює високий рівень професійної 

підготовки, ерудованості та обізнаності в різних галузях знань, мистецтва та 

культури, дотримання правил професійного етикету, вміння презентації 

(самопрезентації), вміння формувати громадську думку, навички організації 

спеціальних заходів тощо. 

Значущою для нашого дослідження є думка Н. Грицюти (2014) щодо 

особливих моральних вимог, які висуваються до фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю з метою уникнення конфлікту інтересів, а саме: не представляти 

інтереси, що конфліктують чи конкурують, без чіткого погодження 

зацікавлених сторін; не представляти конфліктні та конкурентні інтереси без 

згоди на повну відкритість інформації; не служити своєю діяльністю інтересам 

невідомих осіб; дотримуватись конфіденційності, професійної таємниці, 
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уникати або етично вирішувати конфлікти інтересів. Також, за словами автора, 

рекомендовано не гарантувати клієнтам результатів, що перебувають за 

межами професійних можливостей, щоб не псувати репутацію професії 

(Грицюта, 2014). 

У дослідженні А. Палеа (Palea A.) (2014) узагальнено думки різних 

авторів та представлено декілька класифікацій якостей, що стосуються 

конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, а саме: здатність бути посередником у конфліктах та 

консультантом у переговорах; знаходити нові та ефективні рішення проблем; 

переконувати інших, сприяти зміні їх сприйняття, думок та поведінки; вести 

раціональну бесіду, дебати, дискусії. 

Цінною є позиція Н. Арнольд (1997), яка стосується дослідження 

основних якостей PR-фахівців. Науковець виділяє такі: потреба в економії 

свого і чужого часу, внутрішній плюралізм, чіткий поділ між власними і 

чужими коштами, обов’язковість, найширший кругозір, наполегливість у 

досягненні цілі, здатність мати свою думку, гнучкість, здатність змінюватися 

адекватно ситуації, креативність, «здатність прощати те, що пробачити 

можна», «внутрішній стержень при зовнішній м’якотілості», хороші манери і 

внутрішня культура, відповідний зовнішній вид, комунікабельність, 

«моральний» спосіб життя (с. 57).  

Отже, майбутній фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю має бути 

комунікабельним, стресостійким, вміти знаходити вихід з можливих 

конфліктних ситуацій, володіти гнучким, креативним мисленням, 

організаторськими здібностями та бути активним (Стахиева, 2008). 

Підставою для обґрунтування компонентів конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю стало 

вивчення наукових праць щодо визначення компонентів конфліктологічної 

компетентності фахівця та врахування освітньо-кваліфікаційної 

характеристики спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю» галузі знань 

06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика», затверджених Наказом 
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Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 р. № 1151 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 р. № 419) (Україна. Наказ 

МОН, 2015). 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутній 

фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю повинен володіти компетенціями 

щодо вирішення проблем і завдань соціальної діяльності, інструментальних і 

професійних задач, а саме: знати: правові та етичні норми, що регулюють 

інформаційну, рекламну та PR-практику; основи конфліктології, розуміти, як 

людина пристосовується до змін, поводить себе в невеликих колективах, 

організаціях і соціальних групах; в галузі економіки, соціології, політології, 

прогресивні інформаційні технології та телекомунікаційні засоби, інновації у 

різних галузях суспільно-політичного життя; теорії і методології управління 

проблемами та кризами, уміннями посередника, ведення переговорів і 

розв’язання конфліктів; історію виникнення, становлення та розвитку зв’язків 

із громадськістю (паблік рілейшинз) як сфери професійної діяльності та 

соціальної інституції; вміти: застосовувати загальноприйнятні норми поведінки 

і моралі у міжособистісних стосунках, створювати умови для їх дотримання; 

дотримуватись професійної етики PR-працівника, моральних принципів та 

норм у виробничих стосунках; визнавати власні помилки та оперативно їх 

виправляти; проводити самоаналіз та удосконалювати свої творчі здобутки; 

вести діалог та досягати порозуміння зі співрозмовниками; орієнтуватися в 

основних напрямах розвитку комунікації, зв’язків із громадськістю, їх новітніх 

технологіях; сприймати різноманітність етнічних особливостей, традицій та 

культур, самостійно працювати в крос-культурному середовищі. 

Отже, врахування освітньо-кваліфікаційної характеристики визначає 

обсяги знань та вмінь, яких має набути студент протягом навчання в 

університеті, та еталонні якості майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю.  

Аналіз наукових праць дозволяє констатувати, що конфліктологічна 

компетентність фахівця є єдністю взаємопов’язаних, взаємозалежних, 
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взаємозумовлених компонентів, які забезпечують ефективність формування 

означеної компетентності (Філь, 2011). 

Визначаючи структуру конфліктологічної компетентності фахівців, 

Л. Мухіна (2015) виокремлює її складові, а саме: професійні характеристики 

(знання, уміння, навички) та особистісні якості (рефлексія власної поведінки, 

емпатія, емоційна гнучкість, педагогічний такт, креативність, саморозвиток, 

самоаналіз, відкритість, етичність, духовність). 

На переконання Л. Котлової (2014) структура конфліктологічної 

компетентності охоплює наявність конфліктологічних знань; володіння 

соціальними технологіями профілактики, управління, мінімізації 

деструктивних форм конфлікту; сформованість професійного типу мислення, 

який містить рефлективність, методологічність, саногенність, об’ємність, 

креативність; володіння технологіями психогігієни і стресостійкості в 

конфліктах; дотримання професійно-етичного кодексу конфліктолога. 

О. Климентьєва (2015) до компонентів конфліктологічної компетентності 

відносить: особистісний (спрямованість майбутнього фахівця на здійснення 

антиконфліктної діяльності складає сукупність його соціальних настанов, 

ціннісних орієнтацій, мотивів, нахилів, інтересів, потреб); когнітивний 

(сукупність психолого-педагогічних і конфліктологічних знань, оволодіння 

якими забезпечує теоретичну готовність до здійснення антиконфліктної 

діяльності); операційно-діяльнісний (сукупність дій, операцій, що 

забезпечують запобігання й розв’язання конфліктів, проблемних і конфліктних 

ситуацій у практичній діяльності, умінь і навичок, якість засвоєння й 

узагальнення яких необхідні для успішного й адекватного здійснення 

антиконфліктної діяльності).  

Л. Комаловою (2006) сформульовано вимоги для фахівця із зв’язків з 

громадськістю, які є результатом сформованості його конфліктологічної 

компетентності як складової професійної компетентності. По-перше, цей 

фахівець має володіти високою здатністю до рефлексії й самопізнання. По-

друге, на думку дослідниці, необхідно пам'ятати, що конфліктологічна 
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компетентність розвивається у процесі набуття досвіду конструктивної 

взаємодії в конфліктах, тому не слід уникати вирішення конфліктних ситуацій, 

проявляти конфліктофобію. По-третє, фахівець повинен уміти чітко 

виокремлювати предмет конфлікту й не давати емоціям узяти верх над 

здоровим глуздом (Комалова, 2006). 

На наше переконання, найбільш детальною та відповідною є структура 

конфліктологічної компетентності, розроблена А. Король (2007). Ця структура 

складається з таких компонентів: когнітивного, який передбачає формування 

базових знань у сфері конфліктології та конфлікт-менеджменту, що мають 

практичне значення для опанування навичок вирішення конфліктів; 

операційного – формування практичних умінь і навичок із вирішення 

конфліктів (комунікативних та процедурних) на основі цінностей 

співробітницького підходу; мотиваційно-ціннісного, в основі якого – бажання і 

наміри фахівця займатися саме цією конкретною сферою діяльності, тобто 

вирішенням конфліктів, та організовувати власний подальший професійний 

розвиток у ній, орієнтуючись при цьому на цінності безконфліктної 

міжособистісної взаємодії та співробітницького підходу; рефлексивно-

регулятивного, який відбиває здатність фахівця до рефлексії та саморефлексії, 

зокрема усвідомлення власної так званої внутрішньої картини конфлікту, що 

дає змогу приймати усвідомлені рішення стосовно певної форми поведінки в 

конкретній конфліктній ситуації; експериментального, який передбачає 

організацію набуття досвіду у сфері вирішення конфліктів, зокрема у 

навчальному процесі та в умовах відпрацювання практичних навичок (Король, 

2007). 

Проведений аналіз наукових джерел щодо особливостей професійної 

діяльності фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, специфіки 

конфліктології, різних підходів щодо змісту і структури означеної 

компетентності дозволило визначити структуру конфліктологічної 

компетентності фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, компонентами 
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якої є мотиваційно-ціннісний, когнітивно-практичний та контрольно-

корегувальний (рис. 1). 

Мотиваційно-ціннісний компонент конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю відображає 

спрямованість особистості на конструктивне вирішення конфлікту, подолання 

розбіжностей та нерозуміння, встановлення моральних стосунків з іншими 

людьми в процесі професійної діяльності. При цьому ключовим психологічним 

фактором є мотивація, що впливає на характер взаємодії між фахівцями, які 

вступають у спілкування, оскільки у них є до цього мотив («рушій діяльності»; 

«вербалізація мети і програми, що дає можливість особистості розпочати певну 

діяльність» (Соколова, 2002). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура конфліктологічної компетентності майбутнього 

фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю 

 

Для нашого дослідження важливими є висновки науковців (Д. Кікнадзе 

(1968), О. Леонтьєва (1981) та ін.) щодо формування мотивації діяльності, де 

мотив викликається тільки тією потребою або тими потребами, що в 

конкретній ситуації набувають найбільш об’єктивної і суб’єктивної цінності. 

Знання й загалом здібність оцінювання дії відіграють одну з вирішальних 

ролей у виникненні мотиву, тому, як вважає Д. Кікнадзе (1968), однією з умов 

виховання мотиву є інтелектуальне виховання й освіта; у процесі мотивації 

людина не тільки усвідомлює свої потреби, способи та засоби діяльності їх 

КОМПОНЕНТИ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦЯ З РЕКЛАМИ І ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

мотиваційно-ціннісний когнітивно-практичний контрольно-корегувальний 
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задоволення, а й обирає предмет потреби з урахуванням індивідуального 

характеру самих потреб. Мотив як усвідомлене збудження для певної дії, 

власне, і формується в міру того, як людина враховує, оцінює, зважує 

обставини, за яких вона перебуває й усвідомлює мету, що перед нею постає 

(Кикнадзе, 1968). 

Однією з різновидів мотивації є мотивація, яка пов’язана з потребою 

індивіда досягати успіхів чи уникати невдач (Копорулина, Смирнова, Гордеева, 

 Балабанова, 2003). Мотив прагнення до успіху активізує ініціативу людини і 

спонукає її до розуміння феномену конфлікту. При цьому усвідомлені потреби 

стають інтересами сторін-конфліктерів, які забезпечують спрямованість на 

об’єкт конфлікту і сприяють реалізації конфліктної поведінки опонента. 

Важливим мотивом конфліктної поведінки можуть виступати побоювання – 

негативні думки учасників конфлікту щодо наслідків дій опонента чи 

конфлікту (зниження в посаді, втрата авторитету тощо). Важливим мотивом 

конфліктної поведінки сторін-конфліктерів є цінності, що вони відстоюють. 

Поведінка учасників конфлікту мотивується їх цілями – уявленнями про 

кінцевий результат конфліктної взаємодії (Галаган, Орлов, Отич,  Фурса, 

2008).  

У структурі мотиваційно-ціннісного компонента не менш важливе 

значення має усвідомлення й засвоєння майбутнім фахівцем з реклами та 

зв’язків з громадськістю цінностей міжособистісних стосунків. Ціннісне 

ставлення до міжособистісних стосунків є набором базових гуманістичних 

цінностей: людяність, повага до людської гідності, справедливість, 

толерантність, відповідальність (Третяк, 2013). 

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськості 

відображає мотиваційну спрямованість і потребу фахівця щодо 

конструктивного вирішення конфлікту через ціннісне ставлення до 

міжособистісних стосунків та встановлення моральних стосунків з іншими 

людьми у процесі професійної діяльності. 
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Когнітивно-практичний компонент передбачає наявність необхідних 

знань та вмінь якісного здійснення професійної діяльності в умовах конфлікту. 

Вважаємо, що майбутній фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю має 

здобути сукупність інтегрованих знань з різних навчальних дисциплін про 

сутність, природу та способи подолання конфліктів та вміння як сукупність 

поведінкових актів, що проявляються в діяльності.  

Зокрема майбутній фахівець з реклами та зв’язків з громадськості має 

знати види конфліктів: за кількістю учасників (міжособистісні, міжгрупові, між 

особистістю та групою); за сферою виникнення (політичні, соціальні, 

економічні, організаційні); за проявом (внутрішні, зовнішні, природні, 

спровоковані, приховані, явні); за тривалістю (короткочасні, затяжні). 

Конфліктологічні вміння відображають опанування майбутнім фахівцем 

прийомів та способів, які ґрунтуються на відповідних знаннях, його здатність 

ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах конфлікту. На основі 

аналізу психолого-педагогічної літератури, зокрема наукових праць 

В. Березенко (2013), В. Зазикіна (2004), Л. Комалової (2006), А. Левкович 

(2015), К. Лисенко-Гелемб’юк (2014) та ін., виокремлюємо такі групи 

конфліктологічних умінь майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю:  комунікативні (уміння ініціювати взаємодію в процесі 

спілкування з метою попередження негативних конфліктів; підтримувати 

взаємодію в ситуації конфлікту; володіти технологіями профілактики, 

управління, мінімізації деструктивних форм конфлікту); перцептивні (уміння 

сприймати, розуміти й оцінювати себе та інших; розпізнавати ознаки 

конфлікту, адекватно його сприймати, бачити відмінності в типах конфліктних 

ситуацій); прогностичні (уміння передбачати наслідки конфлікту, визначати 

поведінку іншої людини в ситуації конфлікту та обирати способи впливу на неї 

з метою конструктивної взаємодії); креативні (уміння знаходити та 

застосовувати оптимальні або нестандартні (творчі) способи вирішення 

конфліктів, організації продуктивно-орієнтованої конфліктної поведінки 

учасників ситуації конфлікту); саморегуляції (уміння зберігати рівновагу в 



59 

умовах конфлікту; гальмувати та стимулювати певні власні дії, бажання, 

потреби; виробляти механізми саморегуляції; вибірково ставитися до 

зовнішніх впливів; здійснювати контроль за своїми вчинками, рефлексію 

власної конфліктно-компетентної поведінки і поведінки партнерів по 

взаємодії). 

Істотними для повноти здійснюваного аналізу когнітивно-практичного 

компоненту є погляди Н. Волкової (2005) яка стверджує, що усвідомлення 

суб’єктами комунікації власних дій (табл. 1.2.1) сприяє попередженню 

конфліктів у професійній діяльності. 

Контрольно-корегувальний компонент конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю передбачає 

сформованість конфліктологічної позиції, яку розуміємо як систему вольових і 

емоційно-оцінних ставлень до професійної діяльності в умовах конфлікту, 

самовдосконалення себе як її суб’єкта.  

Конфліктологічна позиція, з одного боку, зумовлюється дією внутрішніх 

джерел активності майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю, а 

з іншого – вимогами, що висуваються до нього в процесі професійної 

діяльності.  

Таблиця 1.2.1 

Усвідомлення суб’єктами комунікації власних дій як процесу 

 

Усвідомлення 

взаємодії як 

процесу 

Я Зміни від 

взаємодії 

Не я 

Позиція Хто я у цій 

ситуації?  

Спільна позиція у 

взаємодії  

Хто він у цій 

ситуації? 

Цілі Для чого мені це 

спілкування?  

Самовизначення 

кожного  

Для чого йому це 

спілкування? 

Зміст Що я отримаю від  Спільні правила  Що він отримає  
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Продовженя таблиці 1.2.1. 

 

 спілкування з 

ним? 

взаємодії від спілкування зі 

мною? 

Методи Як я можу 

досягти 

розуміння? 

Спільні способи 

дії 

Як він може 

досягти 

розуміння? 

Результат Чи здійснилося 

моє розуміння? 

 

Досягнення однієї 

та іншої сторони 

Чи здійснилося 

його розуміння? 

 

Л. Комаловою (2006) сформульовано вимоги для фахівця із зв'язків з 

громадськістю, який бажає підвищити свій рівень конфліктологічної 

компетентності. По-перше, цей фахівець має володіти високою здатністю до 

рефлексії й самопізнання. По-друге, за словами дослідниці, необхідно 

пам'ятати, що конфліктологічна компетентність розвивається у процесі набуття 

досвіду конструктивної взаємодії в конфліктах, тому не слід уникати 

вирішення конфліктних ситуацій, проявляти конфліктофобію. По-третє, 

фахівець повинен уміти чітко виокремлювати предмет конфлікту й не давати 

емоціям узяти верх над здоровим глуздом (Комалова, 2006). 

Таким чином, аналіз наукових праць українських і зарубіжних дослідників 

уможливлює визначити конфліктологічну компетентність майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю як інтегроване особистісне утворення, що 

ґрунтується на сукупності відповідних характеристик (мотивів, 

конфліктологічних знань та умінь, практичного досвіду вирішення конфлікту) 

та сприяє якісному здійсненню професійної діяльності в умовах конфлікту.  
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1.3. Використання наукових підходів при формуванні 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю  

 

Здійснюючи науковий пошук відповідно до мети і завдань дослідження, 

охарактеризуємо положення основних методологічних підходів, які найбільш 

співвідносні з проблемою та застосовувалися у процесі формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. 

Зазначимо, що поняття «формування» (від лат. formare) у довідникових 

виданнях тлумачиться як вироблення в кому-небудь певних якостей, рис 

характеру тощо (Бусел, 2009).  Психологи визначають формування як 

змістовне збагачення людини, що супроводжується його оформленням, 

виникненням і зміною якісних особливостей, що виявляються зовні 

(Заброцький, 2001; Смирнов, 2000; Столяренко, 2006; Підласий, 2005). 

Представники педагогічної науки розглядають формування як результат 

розвитку особистості, її становлення, набуття сукупності стійких властивостей 

і якостей (Морозов, 2000; Харламов, 1990). 

У контексті нашого дослідження під формуванням майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю ми розуміє (від лат. рrocessus – просування) 

послідовну зміну у формуванні даної особистісної якості, а також організацію 

педагогічних умов, спрямованих на формування активного фахівця, здатного 

до гармонізації міжособистісних стосунків для плідної співпраці суб’єктів 

професійної діяльності. 

З урахуванням дослідницьких міркувань основними методологічними 

підходами формування майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

було визначено: аксіологічний, компетентнісний, комунікативний та 

конфліктологічний.  

У формуванні конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

громадськістю з реклами і зв’язків важливу роль відводимо аксіологічному 
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підходу (аксіологія (з грецьк.) axia – цінність, logos – вчення), що передбачає 

гуманістичну орієнтацію освіти, відображення різноманітності ціннісного 

ставлення до людини, суспільства, духовних цінностей, діяльності, що і 

визначає зміст гуманістичної сутності особистості (Нікогосян,  Асєєва, 2017). 

Цінним є твердження С. Гаврилюк (2015) про те, що цей підхід виконує 

роль своєрідного «мосту» між теорією та практикою. З одного боку, цей підхід 

дає змогу вивчати різні явища та події з точки зору закладених у них 

можливостей щодо задоволення актуальних потреб людей, а з іншого – 

розв’язувати завдання подальшої гуманізації суспільства. На думку науковця, 

сутність аксіологічного підходу розкривається через систему принципів: 

рівноправність різних філософських поглядів у межах єдиної гуманістичної 

системи цінностей при збереженні різноманіття їхніх культурних і етнічних 

особливостей; рівнозначність традицій та інновацій, визнання необхідності 

творчого використання досягнень минулого й зорієнтованості на духовні 

відкриття в теперішньому та майбутньому часі, організація конструктивного 

діалогу між традиціоналістами і новаторами, що дозволяє забезпечити їхнє 

взаємозбагачення в культурному плані; рівноправність різних систем 

персональних цінностей людей, соціокультурний прагматизм, толерантність і 

діалог у питаннях цінностей замість моралізування чи індиферентності 

(Гаврилюк, 2015).  

Наголошуючи на важливості аксіологічного підходу в освіті,  науковці 

(Н. Асташова (2002), О. Барліт (2008), Т. Бутківська (1997), С. Гаврилюк 

(2015), А. Кирьякова (1999); О. Сухомлинська (2002) та ін.) зазначають, що це 

філософсько-педагогічна стратегія, яка визначає перспективи подальшого 

вдосконалення системи освіти, а також шляхи використання педагогічних 

ресурсів для розвитку особистості; спрямовує професійну підготовку 

майбутніх фахівців на формування системи вищих загальнолюдських та 

професійних цінностей: гуманістичних, духовно‐моральних, естетичних, 

творчих тощо. 
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Для розуміння проблеми формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язкові із громадськістю в рамках 

аксіологічного підходу надзвичайно важливим є положення, що світ цінностей 

об'єктивний, це сама соціокультурна реальність, життя людини і суспільства. 

При цьому цінності є провідною ланкою, яка забезпечує включення 

особистості в систему суспільних відносин; цінності особистості виступають 

основою для вибору суб’єктом цілей, засобів та умов діяльності, визначаючи її 

загальну спрямованість; цінності є системоутворювальним ядром програми 

розвитку, діяльності та внутрішнього життя людини (Бутківська, 1997; 

Здравосмыслов, 1986; Алексеева; 1984). 

Цінність аксіологічного підходу у формуванні конфліктологічної 

компетентності фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю полягає у 

відображенні її гуманістичного змісту, оскільки, за слушним твердженням 

С. Гончаренка (1997), людська особистість визначається найвищою цінністю, а 

утвердження блага людини є найважливішим критерієм суспільних відносин. 

Це своєрідна філософсько-педагогічна стратегія, яка ґрунтується на ідеї 

пріоритету загальнолюдських цінностей і самоцінності кожної особистості та 

визначає перспективи подальшого вдосконалення системи освіти й 

оптимального використання педагогічних ресурсів відповідно до вимог 

сучасного суспільства. Тому використання цього підходу при дослідженні при 

підготовці майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у закладах 

вищої освіти є необхідним. 

Реалізація аксіологічного підходу у формуванні конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

забезпечує орієнтацію студента у світі цінностей професії, в минулому, 

сьогоденні та у майбутньому. Кожен учасник освітнього процесу визнається 

активним ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності, розглядається як суб’єкт 

пізнання, спілкування, творчості (Нікогосян,  Асєєва, 2017). Це активізує 

усвідомлення ціннісного ставлення особистості до багатовимірного світу, до 
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інших людей як духовно‐моральне ставлення, яке звеличує особистість 

(Николина, 1999). 

Таким чином, аксіологічний підхід до формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю змінює 

акцент на опанування студентами специфічних цінностей професійної 

діяльності як провідних її пріоритетів та формування у них соціально 

значущих ціннісних потенціалів. Означений підхід закладає передумови того, 

щоб у майбутньому вони були здатні сприймати, розуміти й оцінювати себе та 

інших; розпізнавати ознаки конфлікту, адекватно його сприймати, бачити 

відмінності в типах конфліктних ситуацій, а також допомагає визначати 

поведінку іншої людини в ситуації конфлікту та обирати способи впливу на неї 

з метою конструктивної взаємодії та знаходити і застосовувати оптимальні або 

нестандартні (творчі) способи вирішення конфліктів, організації продуктивно-

орієнтованої конфліктної поведінки учасників ситуації конфлікту. 

Обрання компетентісного підходу у якості методологічної основи 

дослідження ґрунтується на положенні, що головною ознакою вищої освіти на 

сьогодні є її зорієнтованість на компетентнісну основу, компетенції і 

компетентності майбутніх фахівців, спроможних самостійно, ініціативно, 

відповідально, творчо та «адекватно взаємодіяти у виконанні соціальних, 

виробничих та економічних завдань», бути готовим до неперервної освіти, щоб 

бути конкурентоспроможним на ринку праці (Пометун, 2004).  

Як відзначає А. Андрєєв, цей підхід поступово перетворюється в 

суспільно значуще явище, що претендує на роль концептуальної основи 

освітньої політики як на державному рівні, так і на рівні впливових 

міжнародних організацій та наднаціональних об’єднань, включаючи, зокрема, 

Європейський союз (Луговий, Левшин,  Бондаренко, 2011). 

Компетентнісний підхід у формуванні конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю забезпечує 

переорієнтацію процесу освіти на результат, який передбачає не сукупність 

засвоєної інформації, а здатність фахівця діяти у різних проблемних ситуаціях 
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(Хуторской, 2003; Шарков, 2009). Справедливо зауважує Н. Бібік, що розгляд 

результату освіти відбувається з погляду затребуваності в суспільстві, 

забезпечення спроможності випускника відповідати новим запитам ринку, 

мати відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, 

пошуку свого «Я» у професії і соціальній структурі (Бібік, 2004). 

Застосування компетентнісного підходу до формування 

конфілктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю ґрунтується на домінуванні трансляції знань і формування 

навичок щодо створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, які 

визначають потенціал, здатність випускника до виживання і стійкої 

життєдіяльності в умовах сучасного багаточинникового соціально-

політичного, ринково-економічного, інформаційно-комунікаційно насиченого 

простору (Селевко, 2004). 

 Діяльність фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю передбачає 

здійснення ним різноманітних форм професійної діяльності, а саме: підготовка 

інформаційних повідомлень та розміщення їх на офіційному інтернет-порталі в 

установленому порядку; організація і проведення брифінгів, прес-конференцій, 

інтерв'ю для представників засобів масової інформації; підтримка 

інформаційної зв'язку та координація з представниками органів влади, що 

беруть участь в реагуванні на подію; відповіді на зовнішні телефонні дзвінки 

представників засобів масової інформації та громадян, включаючи організацію 

«гарячої телефонної лінії», реагування на недостовірну інформацію. 

Застосування компетентнісного підходу сприяє трансформації набутих 

майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю конфліктологічних 

знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку в студентів здатності 

практично діяти і творчо застосовувати здобуті знання й набутий досвід у 

різних ситуаціях. 

Використання положень компетентнісного підходу дає можливість 

посилити практичну спрямованість формування конфіліктологічної 

компетентності студенті, що передбачає розвиток у кожного студента здатності 
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до самостійного пошуку вирішення проблем різного характеру за допомогою 

як соціального досвіду, так і свого власного (Ермаков, 2011).  

Цінність цього підходу полягає в тому, що при формуванні 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю в системі професійної підготовки у закладах вищої освіти 

актуалізується не інформованість студента, а вміння вирішувати проблеми, що 

виникають в пізнанні і поясненні явищ дійсності, при освоєнні сучасної 

техніки і технології, у взаєминах людей, в етичних нормах, оцінці власних 

вчинків, в практичному житті при виконанні соціальних ролей, в оволодінні 

професією у вищому навчальному закладі, в умінні орієнтуватися на ринку 

праці, при рефлексії власних життєвих проблем, в самоорганізації себе, вибору 

стилю і способу життя, вирішенні конфліктів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що компетентнісний підхід є необхідним у 

формуванні конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, що полягає у здатності керуватися набутими 

конфліктологічними знаннями і вміннями (комунікативними, перцептивними, 

прогностичними, креативними, саморегуляції), передбачає здатність 

використовувати отриманий досвід у самостійній практичній професійній 

діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими цінностями, що є 

вагомим підґрунтям формування означеної компетентності.  

Урахування в дослідженні положень комунікативного підходу до 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю безпосередньо пов’язане з оволодінням студентами 

мовленнєвими уміннями і навичками для того, щоб зуміти їх практично 

застосувати в комунікативній ситуації (Лучкевич, 2014). 

Основою комунікативного підходу є базове поняття «комунікація» як 

«шлях повідомлення, спілкування», що, по суті, означає «соціальне явище», 

«соціальне спілкування» з використанням численних систем зв’язку, 

вироблених людьми, серед яких головними, поза сумнівом, є «людська мова і 

мовлення» (Бацевич, 2004; Пономаренко, 2009). 
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Комунікативний підхід почав інтенсивно розвиватися у 70-х роках ХХ ст. 

Його розробку пов’язують з такими відомими дослідниками, як Г. Уідоусан, 

У. Литлвуд (Англія), Г. Піфо (Германія), Ю. Пассов (Росія), на переконання 

яких основним завданням комунікативного підходу була адаптація до 

мовленнєвих потреб кожної окремої цільової групи; дозволяє ставити і 

вирішувати певні типи комунікативних задач; визначати цілі комунікації, 

оцінювати ситуацію, враховувати наміри і способи комунікації, бути готовим 

до змін власної мовленнєвої поведінки (Шатилов, 1986; Cuq, 2002; Иванов, 

Митрофанов,  Соколова, 2008). 

При реалізації комунікативного підходу до формування 

конфліктологічної компетентності студентів було враховано основні 

принципи:  мовленнєвої спрямованості (комунікативності) – полягає в тому, 

що шляхом до реалізації мовленнєвої практичної мети є практичне 

користування мовою у ситуаціях, максимально наближених до ситуацій 

реального спілкування; індивідуалізації, тобто врахування індивідуально-

психологічних особливостей студента, які впливають на успішність оволодіння 

мовленнєвою діяльністю (Кузнєцова, 2010; Фурманов, 2005). 

Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськості в межах комунікативного підходу 

відбувається на основі розуміння значущості передумов безконфліктної 

поведінки та становлення партнерства у спілкуванні, а саме: установка на 

діалогічне статусне або позастатусне спілкування; повага до кожної людини та 

її прояв (кожна особистість є нашим потенційним партнером); застосування 

вербальних і невербальних підтверджень тому, що протилежна сторона – 

особистість, що заслуговує на увагу; звернення до людини на ім'я або на ім'я та 

по батькові; створення і акцентування позитивних емоцій і ситуацій; 

усвідомлення і задоволення потреби самоствердження; тяжіння до людини, яка 

викликає позитивні емоції і визнає в іншій людині особистість; установка на 

позитивне спілкування з метою вирішення питань і проблем; використання 
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невербальних (відкритість погляду, постави, доброзичливість жестів та ін.) і 

вербальних прийомів типу «золотих слів» тощо. 

Це сприяло формуванню у майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю вміння успішно вступати у різного типу (вербальні та 

невербальні, усні й письмові) контакти для вирішення комунікативних задач: 

передавання інформації;  ведення переговорів з урахуванням статевих, вікових, 

соціокультурних, статусних характеристик людей; встановлення та підтримки 

контактів; впливати на співрозмовника таким чином, щоб схилити його на свій 

бік, переконати у силі своїх аргументів; уміння вступати в контакт з людьми;  

правильно оцінити співрозмовника як особистість, як потенційного конкурента 

або партнера й обирати власну комунікативну стратегію  залежно від цієї 

оцінки;  викликати у співрозмовника позитивне сприйняття власної 

особистості. 

Таким чином, комунікативний підхід мобілізує мовленнєві ресурси 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, сприяє їх розвитку як 

суб’єктів професійної комунікації, надає їм можливість керуватися нормами та 

правилами комунікативної поведінки у суспільстві з метою вирішення 

майбутніх професійних завдань, їх ставлення до обраної професії, до самих 

себе, вибору типу взаємодії з іншими людьми. 

Конфліктологічний підхід до процесу формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

ґрунтується на загальних положеннях теорії конфлікту, в основу якої 

покладено аналіз соціальних процесів, у центрі якого знаходиться конфлікт. 

Основою цього підходу є базове поняття «конфлікт» (від латинського confliktus 

– зіткнення) як одна з форм людської взаємодії, що ґрунтується на реальних 

або ілюзорних, об'єктивних і суб'єктивних, різною мірою усвідомлених 

протиріччях між людьми зі спробами їхнього вирішення на рівні прояву емоцій 

(Орбан-Лембрик, 2005; Григорьева, 1997; Рыбакова,  1991; Бекешкіна, 1994). 

У контексті нашого дослідження важливим є теоретичні положення 

соціологів Л. Козера (L.  Coser) (1956), Р. Дарендорфа(R. Dahrendorf) (1959), 
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Дж. Рекса (J. Rex) (1981), Р. Коллінза (2002), Ю. Хабермаса (1992), С. Фролова 

(1997) щодо визначення конфлікту як джерела розвитку, що стимулює зміни в 

суспільстві; сигналу до змін; можливості зближення; розрядки напруження – 

оздоровлення відносин. При цьому наголошують на позитивних функціях 

конфліктів, оскільки конфлікт: не дає системі відносин, що склалася, 

закостеніти, він штовхає її до змін і розвитку, відкриває шлях до інновацій, 

здатних удосконалити суспільні відносини; відіграє інформаційно-пізнавальну 

роль, у процесі конфлікту учасники краще пізнають один одного; сприяє 

структуруванню соціальних груп, групуванню однодумців; знижує синдром 

покірності, сприяє активності людей; стимулює розвиток особистості, виховує 

у людей почуття відповідальності, допомагає їм усвідомлювати свою 

значущість.  

Позитивним, функціонально корисним результатом конфлікту 

вважається розв’язання проблеми, що породила суперечності й викликала 

зіткнення з урахуванням взаємних інтересів усіх сторін, а також досягнення 

розуміння. 

Конфліктологічний підхід у формуванні конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

створює умови для розуміння студентами поняття толерантності у 

попередженні конфліктів у професійній діяльності, адже, як слушно зауважив 

П. Комогоров, за допомогою її особистість налаштовується на співпрацю, а не 

на протистояння, переконаність у можливості досягти згоди з будь-якого 

спірного питання шляхом обміну думками, виявляючи при цьому взаємну 

повагу до інтересів один одного (Комогоров, 2000). Цей підхід закладає 

розуміння майбутніми фахівцями толерантності: зовнішньої (до інших) як 

сформоване переконання, яке дає змогу особистості припускати наявність в 

інших власної позиції; здатність розглядати конфліктну ситуацію з різних 

точок зору, враховуючи різні аспекти й аргументи; внутрішньої (внутрішня 

стійкість) як здатність зберігати рівновагу в різних несподіваних ситуаціях: 

конфлікт, невизначеність, ризик, стрес; ухвалювати рішення й діяти в таких 
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умовах, навіть якщо всі факти й можливі наслідки невідомі (Орловська, 2012; 

Гриншпун, 2003). 

Суттєвим фактом є те, що формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на основі 

конфліктологічного підходу сприяє формування здатності студентів до емпатії, 

що забезпечує встановлення емоційного контакту між співрозмовниками більш 

довірливої й безпечної атмосфери спілкування, а отже, знижує напруженість і 

можливість загострення відносин, конфронтації й суперництва.  

Саме на цій основі відбувається встановлення фахівцями з реклами і 

зв’язків з громадськістю емоційного контакту з іншими, зацікавленого 

ставлення до іншого, прояву доброзичливого ставлення до оточення, розвитку 

чутливості до нюансів зовнішнього і внутрішнього життя, що дає змогу 

побачити його багатовимірність, неоднозначність. 

Отже, конфліктологічний підхід передбачає створення умов для 

самовизначення особистості студента в конфлікті з визнанням власної 

конфліктологічної позиції, яка, з одного боку, характеризується сутнісними 

якостями особистості (внутрішні чинники), а з іншого – системою вимог, що 

висуваються до майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю як 

професіонала (зовнішні чинники).  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі аналізу педагогічної й психологічної літератури уточнено 

понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема узагальнено сутність 

понять «компетенція» та «компетентність». Доведено, що вчені інтерпретують 

їх по-різному: компетенцію – як здатність, особистий ресурс, форму, 

сукупність характеристик, освітній результат, відповідність фахівця певним 

професійним вимогам; компетентність – як характеристику, здатність, 

сукупність знань, умінь та навичок, якість, інтегровану властивість тощо. 
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Виявлено, що відмінність між даними концептами зумовлена такими 

чинниками, як об’єктивність й суб’єктивність.  

З’ясовано, що конфліктологічна компетентність є складовою професійної 

компетентності, оскільки її сформованість сприяє підвищенню якості та 

забезпеченню високої результативності професійної діяльності фахівця. 

Конфліктологічна компетентність фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю 

в дослідженні розглядається як інтегроване особистісне утворення, що 

ґрунтується на сукупності відповідних характеристик (мотивів, 

конфліктологічних знань та умінь, практичного досвіду вирішення конфлікту) 

та сприяє якісному здійсненню професійної діяльності в умовах конфлікту.  

Аналіз наукових джерел і особливостей професійної діяльності фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю дав можливість визначити компоненти 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців, що характеризуються 

власною структурою і змістовим наповненням.  

Мотиваційно-ціннісний компонент відображає мотиваційну 

спрямованість і потребу фахівця щодо конструктивного вирішення конфлікту 

через ціннісне ставлення до міжособистісних стосунків та встановлення 

моральних стосунків з іншими людьми у процесі професійної діяльності. 

Когнітивно-практичний компонент передбачає наявність інтегрованих 

знань у галузі конфліктології (історичної, філософської, політологічної, 

юридичної, психологічної, соціологічної тощо), що забезпечує ефективність 

здійснення професійної діяльності в умовах конфлікту. Контрольно-

корегувальний компонент характеризує ступінь сформованості 

конфліктологічної позиції; системи вольових і емоційно-оцінних ставлень до 

професійної діяльності в ситуації конфлікту.  

Обгрунтовано положення метологічних підходів до проблеми 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю. З-поміж них провідними визначено ті, які дозволяють 

розкрити сутність і функції професійної діяльності фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю, виявити сутнісні характеристики фахівця не лише як суб’єкта 
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професійної діяльності, а й як суб’єкта, здатного виявляти та вирішувати 

конфлікти, ефективно взаємодіяти з іншими в умовах конфлікту:  

– аксіологічний (усвідомлення цінностей професійної діяльності як 

аксіологічний підґрунтя розпізнавати ознаки конфлікту, адекватно його 

сприймати, визначати поведінку іншої людини в ситуації конфлікту та обирати 

способи впливу на неї з метою конструктивної взаємодії);  

– компетентнісний (здатність керуватися набутими 

конфліктологічними знаннями і вміннями (комунікативними, перцептивними, 

прогностичними, креативними, саморегуляції) на основі отриманого досвіду у 

самостійній практичній професійній діяльності));  

– комунікативний (здатність до професійної комунікації, керування 

нормами та правилами комунікативної поведінки у суспільстві); 

– конфліктологічний (толерантність у попередженні конфліктів у 

професійній діяльності, здатність розглядати конфліктну ситуацію з різних 

точок зору; налаштування на співпрацю; досягнення вирішення з будь-якого 

спірного питання шляхом обміну думками, виявляючи при цьому взаємну 

повагу до інтересів один одного). 

Результати дослідження відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Тітаренко 2015b, Тітаренко 2015d, Тітаренко 2015f, Тітаренко 2016d, 

Тітаренко 2016f). 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ І ЗВ’ЯЗКІВ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

У розділі представлено характеристику та обґрунтовано критерії, 

показники і рівні конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю; здійснено аналіз стану сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю; визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю та змодельовано процес їх реалізації у ході 

професійної підготовки. 

 

 

2.1. Стан сформованості конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

 

Дослідження теоретичних засад проблеми дало змогу переконатися, що 

формування конфліктологіної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю є систематичним і послідовним процес. З метою 

визначення стану формування означеної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю упродовж 2014–2015 рр. було проведено 

констатувальний етап педагогічного експерименту на базі Херсонського 

державного університету, Харьківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця, Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана. На цьому етапі експерименту брало 

участь 262 студентів І-V курсів (стаціонарної та заочної форми навчання) 

зазначених вищих навчальних закладів, 36 викладачів.  

Констатувальний експеримент передбачав реалізацію двох етапів, у ході 
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яких передбачалося з'ясувати розуміння викладачами і студентами значущості 

володіння конфліктологічною компетентністю, стан формування 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, виявити вихідні рівні сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

На першому етапі було проаналізовано навчальні плани і програми 

навчальних дисциплін з метою виявлення їх об’єктивних можливостей щодо 

формування конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю; визначено рівень усвідомлення викладачами значущості 

проблеми володіння конфліктологічною компетентністю.  

На другому етапі було визначено початковий рівень сформованості 

конфіліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю на основі обґрунтованих критерії та їх показників, а виявлений 

стан слугував підставою для поділу груп студентів на контрольні й 

експериментальні, обґрунтування чинників ефективного формування 

конфліктологічної компетентності і проведення формувального експерименту. 

У результаті реалізації першого етапу констатувальго експерименту 

здійснено аналіз навчальних планів Харківського національного економічного 

університет імені Семена Кузнеця, Херсонського державного унiверситету, 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань 0303 

«Журналістика» напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з 

громадськістю», який засвідчив, що вони побудовані таким чином, щоб 

максимально наблизити навчальні дисципліни до потреб журналістської 

діяльності. Відповідно ці дисципліни частково спрямовані на формування 

конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, але певні з них мають певний потенціал щодо отримання 

інтегрованих знань в галузі конфліктології, розвитку конфліктологічних умінь 

майбутніх фахівців. 
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У навчальному плані Харківського національного економічного 

університет імені Семена Кузнеця із загальної кількості дисциплін 

(31 одиниця) фахової підготовки лише 3 («Вступ до фаху» (150 год.), «Масова 

комунікація та інформація» (150 год.), «Загальна та соціальна психологія» 

(120 год.), «Теорія і практика рекламної та PR-діяльності» (180 год.) 

опосередковано стосуються формування конфліктологічної компетентності 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю (додаток Б). 

Згідно з навчальним планом Херсонського державного унiверситету 

формування конфліктологічної компетентності забезпечується більш 

ґрунтовно через викладаня таких дисциплін, як: «Конфліктологія» (150 год.), 

«Теорія і практика рекламної діяльності» (150 год.), «Загальна та соціальна 

психологія» (120 год.) (додаток В). 

У навчальному плані Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана дисципліни які сприяють формуванню 

конфліктологічної компетентності майбутнх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, представлені у професійному циклі підготовки: «Вступ до 

фаху» (120 год.), «Соціологія масової комунікації» (150 год.), «Реклама у мас-

медіа та Інтернеті» (150 год.), «Комунікаційні технології» (120 год.) 

(додаток Д). 

За результатами аналізу зазначених навчальних планів можна 

констатувати, що у них простежується ідентичність змістового наповнення 

дисциплін, які здебільше розкривають основи професійної діяльності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, а на формування 

конфліктологічної компетентності спрямовуються епізодично. Відповідно 

потребує упровадження до спектру дисциплін професійного напряму 

підготовки змістових модулів, що розкривають теоретичні, методологічні та 

методичні основи формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.  

У ході емпіричного дослідження також було здійснено вибірковий наліз 

робочих навчальних програм дисциплін професійного спрямування. Так, 
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наприклад, у межах фахової дисципліни «Конфліктологія» метою якої є 

набуття студентами теоретичних знань з питань вирішення та попередження 

конфліктів, оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів 

різних рівнів та подолання їх деструктивних наслідків, розглядаються такі 

теми, як: «Конфліктна ситуація та інцидент», «Особистість як суб’єкт 

конфлікту», «Діапазон можливих виходів із конфлікту», «Наслідки 

конфліктів», «Конфлікт як форма комунікації. Бар’єри непорозуміння та шляхи 

їх подолання». Ознайомлення студентів з означеними темами закладають 

основи розуміння конфліктної взаємодії як варіанту комунікативного акту; 

наявних та прихованих джерел конфліктів у процесі спілкування; шляхів 

подолання бар’єрів спілкування. 

Не заперечуючи значущість вивчення цієї дисципліни для майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, зазначимо, що зміст програми 

більше скеровано на формування їхньої управлінської компетентності, а не  

конфліктологічної.  

У змісті дисципліни «Теорія і практика рекламної та PR-діяльності» 

вивчення тем «Професійні принципи етики і моралі рекламіста та фахівця 

зв’язків з громадськістю», «Етика професійного спілкування», «Етико-

моральні принципи рекламної і PR-діяльності в інформаційному суспільстві», 

«Етико-психологічні стандарти, нормативні принципи професійної поведінки в 

сфері реклами і PR» спрямовується на опанування майбутніми фахівцями з 

реклами і зв’язків з громадськістю знаннями щодо прав і обов’язків рекламіста 

і фахівця зв’язків з громадськістю в контексті норм етики; конфлікту інтересів; 

спілкування як сфери людської моральності; культури спілкування й етикету; 

моральних цінностей спілкування; етики ділових стосунків в рекламному чи 

PR-агентстві; етики взаємності; морального конфлікту і його різновидів.  

Водночас слід зазначити, що розгляду конфліктологічної компетентності 

як важливої складової професійної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю не приділено спеціальної уваги.  
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Таким чином, аналіз планів, робочих навчальних програм вищих 

навчальних закладів, засвідчив, що хоча вони містять теми з конфліктології, 

але відсутня цілісність подачі матеріалу; недостатньо завдань адаптовано до 

потреб формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю. Відповідно потребує упровадження до 

дисциплін професійного напряму підготовки змістових модулів, що 

розкривають теоретичні й методичні основи конфліктологічної компетентності 

та інтеграктивних форм, методів, прийомів формування означеної 

компетентності.  

Опитування, проведені серед 36 викладачів (додаток Е), засвідчили, що 

ефективними формами роботи, які сприяють формуванню конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю є 

практичні заняття  – 94,4 % (34), лекції – 83,3 % (30), індивідуальна робота  – 

77,7 % (28), самостійна робота – 83,3 % (30), виробнича практика – 69,4 % (25). 

Водночас, як показує опитування 24 працівників рекламних і маркетингових 

агентств, що 95,8 % (23) наголошують на ефективності використання у 

формуванні конфліктологічної компетентності фахівців тренінгів, 83,3 % (20) – 

проведення форум-театрів, 100 % (24) – конструювання наративу. 

Було з'ясовано також, що освітній процес з підготовки фахівців з реклами 

і зв’язків з громадськістю закладів вищої освіти, де здійснювалась дослідно-

експериментальна робота, загалом створює необхідні умови для формування 

конфліктологічної компетентності означених фахівців. Однак виявлено, що 

навчальні заняття, навчально-виробнича практика недостатньою мірою 

спрямовані на набуття знань та формування формування конфліктологічних 

умінь, необхідних для якісного здійснення професійної діяльності; студенти 

четвертого курсу відчувають труднощі у конструктивній взаємодії в 

стандартних і нестандартних конфліктних ситуаціях, що дозволяє підібрати 

стратегію поведінки відповідно до конфліктної ситуації та виявити стійку 

конфліктологічну позицію.  
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На другому етапі констатувального експерименту з метою визначення 

початкового рівня сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю відповідно до компонентів 

конфліктологічної компетентності (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-

практичного, контрольно-корегувального) було визначено їх критерії та 

показники. 

Відповідно до довідникових видань поняття критерії (грец. kritērion – 

засіб, переконання, мірило) тлумачаться як показники, що поєднують у собі 

методи розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила прийняття рішень 

про правдоподібність нульової або однієї з альтернативних гіпотез (Бусел, 

2009; Гончаренко, 1997; Волович, Тарасенко  Захарченко, 1998; Полонский, 

2004). 

С. Гончаренко (1997), В. Загвязинский (2007) та О. Тогочинський (2014) 

зазначають, що критерії є сукупністю характеристик, що дозволяють системно 

здійснити оцінку діяльності педагогічної системи з метою відстеження її 

ефективності. Головним при визначенні критеріїв, за словами автора, є те, що 

вони мають бути діагностично вимірювані. Це дозволяє трансформувати 

критеріальну систему (перелік критеріїв) в сукупність дослідницьких засобів й 

технологій, що здійснюється в експериментальній дослідній діяльності на рівні 

діагностичної діяльності, що є її невід'ємною складовою. 

У нашому дослідженні критерії визначаємо як сукупність ознак, на 

підставі яких оцінюються результати сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків із громадськістю. 

Кожний критерій має власну сукупність показників, котрі відображають якісні 

та кількісні зміни критерію в процесі формування конфліктологічної 

компетентності студентів. 

Послуговуючись думкою Л. Тархан (2008), що критеріями повинні 

виступати провідні елементи структури досліджуваного явища, які 

характеризують найбільш суттєві й необхідні прояви в діяльності, 

співвідносимо їх із компонентами формування конфліктологічної 
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компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

Погоджуємося із дослідницею, що критерії дають змогу оцінити наявність 

кожного компонента досліджуваної якості та за отриманими результатами 

зробити висновок про її сформованість, простежити динаміку змін, розвиток на 

різних етапах навчального процесу й професійної діяльності. 

До критеріїв й показників оцінювання рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю віднесено наступні. 

Критеріями сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту 

конфліктологічної компетентності вважаємо: розуміння конфлікту як 

природного явища, невід’ємного елементу суспільного життя; сприйняття 

іншої сторони конфлікту як партнера, готовність до діалогічної взаємодії; 

ціннісне ставлення до міжособистісних стосунків; спрямованість на вирішення 

конфлікту шляхом подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного пошуку 

рішення. 

Критеріями сформованості когнітивно-практичного компоненту 

конфліктологічної компетентності вважаємо: повнота засвоєння інтегрованих 

знань про сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів; усвідомлена 

потреба у набутті конфліктологічних умінь; ступінь сформованості 

конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, прогностичних, 

креативних, саморегуляції); здатність оцінювати проблемні ситуації в 

професійному середовищі. 

Критеріями сформованості контрольно-коригувального компоненту 

конфліктологічної компетентності вважаємо: здатність виявляти об’єктивні та 

суб’єктивні чинники, які призводять до конфліктів; здатність проектувати 

конкретну роботу з усунення перешкод у стосунках з іншими людьми; 

здатність усвідомлювати себе як суб’єкта комунікації та майбутньої 

професійної діяльності; стійкість конфліктологічної позиції майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю; оцінка виявлення ступеня стійкості 
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конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. 

Встановлюючи рівні сформованості компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю, доречно зауважити, що в психолого-

педагогічній літературі представлено низку характеристик рівнів 

сформованості конфліктологічної компетентності. Зокрема у дослідженні 

І. Козич (2008а) виокремлено наступні: інтуїтивний: пошук рішень 

конфліктних ситуацій за допомогою систематичних проб і помилок (студенти 

діють неусвідомлено); репродуктивний: робота студентів за підказкою, за 

алгоритмами; творчо-репродуктивний: вибір адекватних засобів та прийомів 

відповідно до конфліктної ситуації; творчий: пошук нових методик, засобів, 

прийомів, інструментарію. 

С. Романовим (2010) визначено такі рівні сформованості 

конфліктологічної компетентності: оптимальний (високий): вибір стратегії 

поведінки в конфліктній ситуації залежно від умов протікання конфлікту або 

навіть зміна стратегії у процесі конфліктної взаємодії; формальний (середній): 

вибір стратегії поведінки в конфліктній ситуації за «шаблоном»; імпульсивний 

(низький): вибір стратегії поведінки в конфліктній ситуації неусвідомлено, 

спираючись більше на емоції, ніж на раціональність та зваженість.  

Певною мірою до наведених вище класифікацій наближається 

характеристика рівнів сформованості конфліктологічної компетентності в 

дослідженні Н. Мухаметової (2014). Авторкою представлено наступні рівні: 

незадовільний: недостатньо глибокі знання; уміння підібрати стратегію 

поведінки відповідно до конфліктної ситуації, що склалася, й уміння 

конструктивно взаємодіяти в стандартних і нестандартних конфліктних 

ситуаціях виражені слабо; ситуативно-достатній – наявність основних знань, 

відповідні вміння є достатньо вираженими; оптимальний – ґрунтовні знання, 

відповідні вміння є добре вираженими.  

На основі аналізу наукових праць, уточнених критеріїв і показників 

рівнів сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 



81 

реклами і зв’язків з громадськістю наведено змістову характеристику 

зазначених рівнів: високого, середнього і низького. 

Високий рівень передбачає постійне виявлення спрямованості на 

конструктивне вирішення конфлікту: розуміння конфлікту як природного 

явища, невід’ємного елементу суспільного життя; ціннісне ставлення до 

міжособистісних стосунків, сприйняття іншої сторони конфлікту як партнера, 

готовність до діалогічної взаємодії, подолання розбіжностей та нерозуміння; 

спільний пошук рішень; повні та гнучкі знання з різних галузей наук про 

сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів; сформовані 

конфліктологічні вміння (комунікативні, перцептивні, прогностичні, креативні, 

саморегуляції), які застосовують на практиці; стійкість конфліктологічної 

позиції: здатність усвідомлювати себе як суб’єкта комунікації та майбутньої 

професійної діяльності, самовдосконалюватися, виявляти об’єктивні та 

суб’єктивні чинники, які призводять до конфліктів, проектувати конкретну 

роботу з усунення перешкод у стосунках з іншими людьми. 

Важливо відзначити, що фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю з 

високим рівнем сформованості конфліктологічної компетентності усвідомлює 

зміст складових професійної діяльність, необхідність конфліктологічної 

підготовки для її якісного здійснення, вміє розпізнавати й запобігати 

конфліктам, долати їх наслідки, обирати оптимальні стратегії поведінки у 

складних ситуаціях; здатний до адекватного самоаналізу й самооцінки, може 

об'єктивно оцінити власні дії в умовах конфлікту; прагне до постійного 

самовдосконалення з метою конструктивної взаємодії з іншими людьми. 

Середній рівень характеризується ситуативним виявленням 

спрямованості на конструктивне вирішення конфлікту: студенти не завжди 

розпізнають позитивний вплив конфлікту та розуміють його як можливість; 

готовність до конструктивної діалогічної взаємодії є ситуативною; недостатньо 

повні та гнучкі знання з різних галузей наук про сутність, природу та стратегії 

вирішення конфліктів; неповною мірою сформовані конфліктологічні вміння, 

наявність труднощів у процесі застосовування вмінь на практиці; стійкість 
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конфліктологічної позиції виявляється ситуативно, необхідна допомога в 

подоланні перешкод, що унеможливлюють конструктивне вирішення 

конфліктів. 

Необхідно зауважити, що у фахівця із середнім рівнем уявлення про 

необхідність конфліктологічної підготовки для ефективного виконання 

професійних обов’язків є недостатньо сформованим; достатній рівень знань, 

умінь та навичок для конструктивного вирішення конфлікту, проте не завжди 

вдається їх реалізувати у практичній діяльності; емоції можуть переважати над 

раціональною поведінкою в конфліктній ситуації; загалом здатний до 

адекватного самоаналізу й самооцінки, проте робота із самовдосконалення не 

відбувається системно. 

Низький рівень характеризується тим, що майбутні фахівці з реклами і 

зв’язків з громадськістю майже не виявляють спрямованості на конструктивне 

вирішення конфлікту, ставляться до нього як до негативного явища; позитивна 

міжособистісна взаємодія не має цілеспрямованого характеру; мають 

поверхневі знання про сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів; 

несформовані конфліктологічні вміння, а труднощі, що виникають під час 

конфлікту, не пов’язують з відсутністю відповідних умінь; пасують перед 

перешкодами, що утруднюють конструктивне вирішення конфліктів, 

потребують постійної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій. 

Очевидним є те, що фахівець із низьким рівнем сформованості 

конфліктологічної компетентності не здатний ефективно здійснювати 

професійну діяльність, оскільки прагне уникати проблем та не має бажання 

запобігати конфліктам та долати їх наслідки (Ярослав, 2010). 

У процесі педагогічного експерименту для оцінювання сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю використовувалися методи дослідження, як представлені у 

психолого-педагогічній літературі (И. Васильева (2013), Н. Водопьянова 

(2009), І. Галян (2009), Л. Долинська (2010), Е. Ильин (2004), Ю. Кортнева 
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(2004), Л. Матяш-Заяц (2010), Н. Мачинська (2013), Е. Никереев (2004), 

О. Орловська (2012)), так і авторські.  

Критерії, показники рівнів сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю та 

відповідний діагностувальний інструментарій представлено у таблиці 2.1.1. 

Застосування діагностичного інструментарію, дозволило виявити 

реальний стан сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за кожним критерієм. З цією 

метою були відібрані контрольна (К –132 особи) та експериментальна (Е –130) 

групи, які на початок експериментальної роботи характеризувалися 

однаковими суттєвими властивостями: умови навчання, кількісний склад, 

соціальні ознаки. 

Таблиця 2.1.1. 

 

Критерії та показники рівнів оцінювання сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю 

 

Критерії Показники 
Діагностувальний 

інструментарій 

1 2 3 

 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

розуміння конфлікту як 

природного явища, невід’ємного 

елементу суспільного життя; 

метод проективного 

малюнку 

 

сприйняття іншої сторони 

конфлікту як партнера, готовність 

до діалогічної взаємодії; 

анкетування  

«Мотивація 

конфлікту» 

 

ціннісне ставлення до 

міжособистісних стосунків; 

 

опитування  

«Ціннісне ставлення 

до міжособистісних 

стосунків» 
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Продовження таблиці 2.1.1 

 

 спрямованість на вирішення 

конфлікту шляхом подолання 

розбіжностей та нерозуміння, 

спільного пошуку рішення; 

 

модифікований 

варіант тесту «Ділові 

ситуації» 

Н. Хитрової 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнітивно-

практичний 

повнота засвоєння інтегрованих 

знань про сутність, природу та 

стратегії вирішення конфліктів 

анкетування 

усвідомлена потреба у набутті 

конфліктологічних умінь 

контент-аналіз 

студентських есе 

ступінь сформованості 

конфліктологічних умінь  

(комунікативних, перцептивних, 

прогностичних, креативних, 

саморегуляції); 

тестування 

«Методика 

діагностики рівня 

емпатичних 

здібностей» 

(В. Бойко); 

«Тест опису 

поведінки в 

конфліктній 

ситуації»  

(К. Томас); 

«Шкала соціального 

самоконтролю» 

(М. Снайдер) 

здатність оцінювати 

проблемні ситуації в професійному 

середовищі; 

 

метод експертної 

оцінки 

Контрольно- 

корегувальний 

 

здатність виявляти об’єктивні та 

суб’єктивні чинники, які 

призводять до конфліктів; 

 

«Оцінювальна шкала 

стресових подій 

Холмса-Раге» 

 

здатність проектувати конкретну 

роботу з усунення перешкод у 

стосунках з іншими людьми; 

«Методика 

діагностики 

перешкод у 

встановленні 

емоційних контактів 

у діловому та 

міжособистісному 

спілкуванні» 

(В. Бойко) 
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Продовження таблиці 2.1.1 

 

 здатність усвідомлювати себе як 

суб’єкта комунікації та майбутньої 

професійної діяльності; 

 

аналіз SWOT 

 

стійкість конфліктологічної позиції 

майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю; 

проведення 

рольового тренінгу 

«Місто різних точок 

зору» 

 

оцінка виявлення ступеня стійкості 

конфліктологічної позиції 

майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків.  

 

метод картографії 

X. Корнеліус та 

Ш. Фейр 

 

З метою визначення першого показника мотиваційно-ціннісного 

критерію (розуміння конфлікту як природного явища, невід’ємного елементу 

суспільного життя) було використано метод проективного малюнку 

(додаток Ж), оскільки малювання «не лише відображає у свідомості людини 

оточуючу соціальну дійсність, але й дозволяє її моделювати, висловлювати 

своє ставлення до неї, виражати у своїх творах особисту ситуацію у житті 

автора малюнку, в якій його художнє самовисловлення може виявлятися в 

будь-якій формі» (Волкова, 2005). 

Студентам пропонували намалювати образ конфлікту та згодом 

обговорити його в групі, пояснити власну інтерпретацію конфлікту. У зв’язку 

із цим доречно зауважити, що часто у випробувачів образ конфлікту не був 

адекватним його справжній сутності, а сформувався здебільшого на основі 

особистісного досвіду, суб’єктивного бачення та розуміння, тому цей образ мав 

стереотипний характер та відбивав негативне ставлення до конфлікту.  

Аналіз проективних малюнків та результати опитування свідчать про те, 

що проблема конфлікту турбує студентів та здебільшого викликає негативні 

емоції (86,4 % респондентів): «На мій погляд, конфлікти – це лише сварки та 

сперечання»; «У мене виникає почуття остраху, тривоги, незадоволеності…»; 

«Мене лякає не конфлікт, а його вирішення й те, як мені поводитися…»; 
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«Вважаю, що конфлікт – це явище негативне, оскільки він віддаляє людей один 

від одного та призводить до поганих наслідків й розчарувань»; «Мені здається, 

конфлікти не потрібні взагалі…».  

Фактичні відомості за другим показником мотиваційно-ціннісного 

критерію (сприйняття іншої сторони конфлікту як партнера, готовність до 

діалогічної взаємодії) визначалися шляхом анкетування (додаток З). 

Результати дослідження вказують на те, що у студентів особистісні 

мотиви, в основі яких лежать потреби у визнанні, підвищенні статусу, 

самооцінки, незалежності, владі, задоволенні власних інтересів, відстоюванні 

гідності, прагненні довести власну правоту, точку зору тощо домінують над 

колективістськими (прагнення відстоювати інтереси колективу, дотримуватися 

його правил, досягти рівноправності в колективі, забезпечити емоційну 

комфортність тощо) та над діяльнісними мотивами (прагнення досягти 

найвищих результатів у діяльності, виконати зобов’язання тощо) (відповідно 

47,08 %, 33,87 % та 19,05 %). 

Виявлення ціннісного ставлення майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю до міжособистісних стосунків відбувалося за допомогою 

опитування (додаток И). З’ясовано, що більшість студентів у цілому задоволені 

своїми контактами з оточуючими людьми (77,24 %), мають справжніх друзів 

(83,55 %), користуються повагою й авторитетом серед однолітків (55,28 %), не 

страждають від самотності і невирішених особистих проблем (52,57 %).  

Проте викликає занепокоєння той факт, що достатньо велика кількість 

студентів має труднощі в спілкуванні: почувають себе дискомфортно, 

знаходячись в товаристві інших людей (22,76 %), не мають близьких друзів 

(16,45 %), відчувають самотність (47,43 %), прагнуть мати більший авторитет 

серед однолітків (44,72 %). Обнадіює той факт, що більшість опитаних 

(81,33 %) усвідомлюють необхідність конфліктологічної підготовки для 

покращення міжособистісних стосунків у студентському колективі та 

встановлення позитивних стосунків з колегами в майбутньому.  

З метою з’ясування рівня сформованості четвертого показника 
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мотиваційно-ціннісного критерію (спрямованість на вирішення конфлікту 

шляхом подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного пошуку рішення) 

здійснювалася за допомогою модифікованого варіанту тесту «Ділові ситуації» 

Н. Хитрової (додаток Й). 

Тестовий матеріал складався з діалогів між двома сторонами конфлікту. 

Один з учасників промовляє репліку, яка фруструє співбесідника. Завдання 

випробувача – сформулювати відповідь, адекватну, на його думку, конкретній 

конфліктній ситуації. 

Відомо, що завданням фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю є 

вибудовування відносин між організацією й громадськістю, а також між 

членами самої організації за допомогою ефективних комунікацій; розвиток 

тісних контактів з різними соціальними інститутами, широке використання 

засобів масової інформації тощо. Тому було розроблено 12 конфліктних 

ситуацій, в яких фахівець виступає підлеглим, партнером у взаємодії з 

колегами та клієнтами, лідером – керівником PR-відділу.  

Відповіді випробувачів у довільній формі класифікувалися за трьома 

типами: 

1) спрямованість на вирішення конфлікту з фіксацією на перешкоді: 

підкреслення наявності перешкоди, відмова від вирішення проблеми; 

фруструюча ситуація інтерпретується як сприятливо-вигідно-корисна, яка 

приносить задоволення або заслуговує покарання; труднощі фруструючої 

ситуації не помічаються або зводяться до повного її заперечення – 25,97 % 

опитаних; 

2) спрямованість на вирішення конфлікту з фіксацією на захисті власної 

особистості: ворожість проти кого-небудь в оточенні, звинувачення, докори, 

саркастичні атаки; заперечення власної провини, відповідальності за вчинок; 

прийняття на себе провини за те, що трапилося; визнання власної провини та 

заперечення відповідальності, посилаючись на пом'якшувальні обставини; 

намагання уникнути осуду та покарання, оскільки ситуація розглядається як 

неминуча – 56,22 % опитаних;  
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3) спрямованість на вирішення конфлікту з пошуком конкретного виходу 

зі скрутної ситуації: вимоги та очікування від кого-небудь вирішення 

фруструючої ситуації; намагання вирішити проблему власноруч; очікування, 

сподівання, що природний хід подій вирішить проблему або взаєморозуміння й 

взаємопоступливість усунуть фруструючу ситуацію – 17,81 % опитаних.  

Для здійснення емпіричної критеріальної валідизації адаптованої 

проективної методики Хитрової «Ділові ситуації» на основі встановлення 

статистичного зв’язку між результатами вимірювання спрямованості майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на вирішення конфлікту 

використано тест Розенцвейга, який спрямований на дослідження реакцій на 

невдачу і способів виходу з ситуацій, що перешкоджають діяльності або 

задоволенню потреб особистості. 

Для визначення міри валідності адаптованої методики використаємо 

корелятивний аналіз результатів тестування майбутніх фахівців з реклами та 

зв’язків з громадськістю за розробленою методикою та тестом Розенцвейга. 

Критеріальна валідизація вимірюється за результатами кореляції двох рядів 

значень: даних, отриманих в результаті проведення адаптованої методики, та 

даних тесту Розенцвейга. Оскільки значення коефіцієнта кореляції, яке було 

обчислене за допомогою MS Excel, дорівнює 0,95, то можемо стверджувати, 

що на %%.R 90100950 22  .  

Розроблена та адаптована методика може бути використана для 

вимірювання рівня сформованості конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за мотиваційно-

ціннісним критерієм. 

Для узагальнення результатів констатувального етапу експерименту за 

мотиваційно-ціннісним критерієм відповіді респондентів у довільній формі 

класифікувалися згідно із типологією: спрямованість на вирішення конфлікту з 

фіксацією на перешкоді, з фіксацією на захисті, з пошуком конкретного 

виходу. Індивідуальні оцінки підсумовувалися, визначаючи тип і напрям 

емоційних реакцій випробувача. 
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Узагальнені результати сформованості конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за мотиваційно-

ціннісним критерієм наведено у табл. 2.1.2. 

Як свідчить аналіз результатів проективної методики у більшості 

студентів спрямованість на конструктивне вирішення конфлікту виражена не 

повною мірою (виявляється ситуативно) як в експериментальній, так і в 

контрольній групах – 60 % та 61,36 %. Виявлено також, що мотивація 

студентів у конфлікті має конформний (уникнення проблем, нестійке бажання 

вирішувати конфлікт) або прагматичний (особистісна зорієнтованість в 

конфлікті, прагнення здобути певні переваги, схвалення з боку інших) 

характер. Тому, на нашу думку, формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за мотиваційно-

ціннісним критерієм потребує відповідної цілеспрямованої роботи. 

Таблиця 2.1.2. 

 

Рівень сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

за мотиваційно-ціннісним критерієм 

 

Рівні виявлення 

спрямованості на 

конструктивне вирішення 

конфлікту 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

К-ть осіб % К-ть осіб % 

Низький  38 28,79 40 30,77 

Середній 81 61,36 78 60,00 

Високий  13 9,85 12 9,23 

 

Наступним завданням констатувального етапу педагогічного 

експерименту було визначити рівні сформованості конфліктологічної 
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компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за 

когнітивно-практичним критерієм.  

З метою виявлення обізнаності із суттю поняття «конфлікт» та наявності 

конфліктологічних знань студентам було запропоновано дати відповіді на 

наступні запитання:  

1. Дайте визначення поняттю «конфлікт». 

2. Назвіть види конфліктів. 

3. Назвіть причини конфліктів у професійному середовищі.  

4. Які способи вирішення конфліктів Ви знаєте? 

Аналіз відповідей студентів на перше запитання уможливив об’єднати 

визначення конфлікту за трьома групами: 

1. З акцентом на міжособистісних стосунках: «конфлікт – це незгода між 

людьми, коли кожний намагається зробити так, щоб були прийняті саме його 

погляди або цілі, відстояти власну точку зору»; «… роз’єднання, розбіжність 

людей, що призводить до суперечок, сварок»; «… нерозуміння людьми один 

одного, що поступово переходить у ворожість, взаємне несприйняття» – 

42,44 %. 

2. З акцентом на ситуації: «конфлікт – це ситуація, що виникла між 

людьми та в якій кожна зі сторін прагне зайняти протилежну позицію»; 

«… напружена ситуація, зумовлена несумісністю людей»; «… проблемна або 

важка ситуація, що ґрунтується на протиріччях, розбіжностях, зіткненні та 

потребує вирішення або подолання» – 33,17 %. 

3. З акцентом на ідеях, інтересах, цінностях: «конфлікт – це 

протистояння ідей та цінностей»; «… зіткнення двох або більше протилежних 

інтересів» – 24, 39 %.  

Доцільно відзначити, що майбутні фахівці з реклами і зв’язків з 

громадськістю, відповідаючи на друге запитання, назвали майже всі види 

конфліктів, а саме: за кількістю учасників (міжособистісні, міжгрупові, між 

особистістю та групою); за сферою виникнення (політичні, соціальні, 
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економічні, організаційні); за проявом (внутрішні, зовнішні, природні, 

спровоковані, приховані, явні); за тривалістю (короткочасні, затяжні).  

Аналіз відповідей на два перші запитання дозволив дійти висновку, що 

студенти уявляють конфлікт передусім як міжособистісну взаємодію, в основі 

якої є протиборство людей. Цікавим є те, що студентами не виокремлено 

внутрішньоособистісний конфлікт, тобто внутрішньоособистісні ускладнення, 

переживання молоді люди не асоціюють з конфліктом. Але, як було сказано 

вище, достатньо велика кількість студентів має певні психологічні бар’єри, 

або, за словами Т. Гущиної (2008), «блокади прагнення до власної значущості» 

(переживання внутрішньої скутості, залежності від схвалення інших, 

дискомфорт в спілкуванні зі значущим оточенням тощо), що зумовлюють 

виникнення внутрішньоособистісного конфлікту. 

Причини конфліктів у професійному середовищі, які перелічили 

студенти, можна згрупувати наступним чином за ступенем важливості для 

респондентів:   

– організаційно-структурні (в організації праці, стилі керівництва: 

зловживання владою, порушення трудового законодавства, неузгодженість 

структур управління, несправедливе розподілення виробничих обов’язків, 

несправедливе використання заохочень й покарань, внутрішньогруповий 

фаворитизм, нераціональний розподіл ресурсів тощо);  

– конфлікти, зумовлені недостатністю життєвих благ (низька 

заробітна плата, обмеженість ресурсів, незадовільні умови праці тощо);  

– психологічні (психологічна несумісність працівників, розбіжність 

виробничих та особистих інтересів, наявність певних особистісних якостей 

працівників: особиста неорганізованість, безвідповідальність, егоцентризм, 

різкість у поводженні з іншими, нетерпимість, зарозумілість, злопам’ятність, 

недовірливість тощо);  

– труднощі комунікативного процесу (слабка згуртованість 

колективу; зіткнення цілей, інтересів, мотивів, потреб, поведінки; 

невідповідність слів, оцінок, учинків одних членів колективу очікуванням, 
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вимогам інших; маніпулювання; наявність у колективі «важких людей», які 

своїми словами та поведінкою створюють напружену атмосферу).  

5. Інформаційні (відсутність, дефіцит інформації, недостовірна 

інформація, її приховування, відмінності в її розумінні та інтерпретації, 

перекручування змісту). 

Таким чином, очевидно, майбутні фахівці з реклами і зв’язків з 

громадськістю недооцінюють значущість конфліктів, пов’язаних із 

інформацією та комунікацією. Це свідчить про те, що студентам бракує вмінь 

екстраполяції знань з конфліктології та інших галузей знань у сферу 

професійної діяльності.  

Відповіді студентів на четверте питання про способи вирішення 

конфліктів доцільно класифікувати таким чином: 1. Відповіді з чіткими 

науковими термінами: компроміс, поступка, уникнення – 39,67 %. 2. 

«Побутові» визначення: «спокійно висловити взаємні претензії», «пояснити 

власну точку зору й спробувати зрозуміти іншу», «поговорити «по душах», 

«демонструвати витримку і спокій», «не брати близько до серця», «зробити 

вигляд, що нічого не відбувається», «ввічливо усунутися від подальшої 

розмови», «при необхідності визнати власну провину та вибачитися», 

«запропонувати декілька варіантів рішення», «виявити природу конфлікту», 

«звернутися до третьої сторони», «проінформувати керівництво» – 60,33 %.  

Показниками якості знань майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю про сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів є 

повнота як правильне та повне розуміння понять і термінів, які розкривають 

суть конфлікту, й гнучкість як застосування знань у новій ситуації. Вибір цих 

показників зумовлений тим, що відповіді на запитання разом із висловленням 

власної точки зору потребує обізнаності з багатьох галузей наук, що вивчають 

конфлікт, та здатності інтегрувати ці знання.  

Якість засвоєння знань в експериментальних та контрольній групах 

вимірювалася за формулами (3.1) та (3.2):  
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  (3.1), де: 

  – коефіцієнт ступеня повноти засвоєння знань (груповий); 

N1 – кількість студентів, які правильно й повно відповіли на всі 

запитання;  

N0 – кількість студентів, які відповіли на запитання. 

, (3.2), 

де К гнучкості – коефіцієнт ступеня гнучкості знань (груповий);  

n6 – кількість студентів, які застосовували знання у варіативних умовах; 

n0 – кількість студентів, які й самостійно, й під керівництвом викладача 

намагалися застосовувати знання у варіативних умовах. 

Загальна оцінка (О) результатів за рівнями засвоєння знань відбувалося 

за формулою: 

44332211
PkPkPkPkO  , (3.3),  

де 1
4321
 kkkk  – ступінь значущості, який надається кожному 

запитанню, 
4321

P,P,P,P  це оцінювання відповіді на питання анкети: 0 – якщо 

відповідь неправильна, 1 – якщо відповідь правильна.  

Оцінювання здійснювалося за шкалою:  

4 – високий рівень; 

 2-3 – середній рівень;  

1 – низький рівень. 

Узагальнені результати вимірювання якості засвоєння інтегрованих знань 

про сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів (повнота, гнучкість) та 

порівневого їх засвоєння майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з 

громадськістю наведено в табл. 2.1.2.  

Аналіз даних, наведених в таблиці 2.1.2, свідчить про те, що студентам 

бракує системних знань про конфлікт та здатності інтегрувати знання про 

нього з різних навчальних дисциплін. Це пояснюється багатьма причинами. На 

основі спостережень виявлено, що достатньо велика кількість студентів звикла 
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до поверхневого сприйняття й короткочасного заучування розпорошених 

відомостей, здобутих із різних джерел, передусім з Інтернету; до 

репродукування, а не творчого застосування знань з опорою на представлені 

зразки, дослівне відтворення інформації, знаходження готових (однозначних) 

відповідей на поставлені питання; не вміє переосмислювати та перетворювати 

навчальний матеріал, самостійно ставити питання до прочитаного, почутого 

або побаченого. 

Таблиця 2.1.2 

 

Рівень сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за когнітивно-практичним 

критерієм  

 

Рівні 

засвоєння знань 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

К-ть осіб % К-ть осіб % 

Низький 36 27,27 38 29,23 

Середній 74 56,06 70 53,85 

Високий 22 16,67 22 16,92 

 

Для того, щоб виявити, чи усвідомлюють студенти необхідність 

формування конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, 

прогностичних, креативних, саморегуляції), було запропоновано написати есе 

за темою «Чи здатні Ви самостійно вирішити конфлікт? Які вміння Вам 

необхідні для цього та які способи вирішення конфлікту Ви зазвичай 

використовуєте?»  

Відзначимо, що більшість студентів (58,26 %) вважають, що вони здатні 

самостійно вирішити конфлікт. 41,74 % не дали однозначної відповіді, а 



95 

зазначили, що це залежить від певних факторів, наприклад, від характеру 

конфлікту чи опонента. 

Найважливішими вміннями для вирішення конфлікту, як вказали 84,3 % 

реципієнтів, є комунікативні вміння. Майбутні фахівці з реклами і зв’язків з 

громадськістю акцентують увагу на значущості цих умінь, оскільки останні 

передбачають здатність висловити власну точку зору, почуття, переконати 

співрозмовника, вислухати протилежну точку зору, знайти рішення проблем 

шляхом переговорів. Наведемо найцікавіші висловлювання студентів: «На мою 

думку, для ефективного вирішення конфлікту одним із ключових умінь є 

вміння слухати і чути. Ми часто спостерігаємо, як люди, залучені до 

конфлікту, витрачають усі зусилля, щоб переконати один одного. При цьому 

вони майже не звертають увагу на те, що говорять інші, адже головним для них 

є висловити власні думки та переконати у своїй правоті»; «Мені здається, що 

під час конфлікту не варто приховувати те, що ви відчуваєте. Проте важливо не 

показувати свої емоції, а висловлювати їх, говорити про них, але без агресії, 

щиро та позитивно»; «Комунікативні вміння необхідні фахівцеві з реклами і 

зв’язків з громадськістю, а саме: швидко встановлювати контакт з клієнтами, 

знаходити ефективні форми спілкування з ними та колективом у цілому, 

регулювати стосунки та уникати конфліктів».  

Наступними за значущістю є вміння саморегуляції, які виокремили 

57,44 % опитаних. Як вказують студенти, ці вміння полягають у здатності 

«опановувати себе» в конфліктній ситуації, тобто контролювати власні емоції, 

не виказувати роздратування, гнів, образу, спокійно реагувати на прояв 

негативних емоцій з боку інших людей. Майбутні фахівці з реклами і зв’язків з 

громадськістю зауважують, що наявність умінь саморегуляції допоможе їм 

усунути емоційну напруженість у стосунках з іншими, подолати стрес й 

психологічні бар’єри. Заслуговують на увагу наступні висловлювання 

студентів: «Уміння управляти власним психоемоційним станом, на мій погляд, 

є одним із професійних якостей фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, 

оскільки воно допомагає адекватно оцінити конфліктну ситуацію, гідно вийти 
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із неї, відновити енергію, зняти напруження»; «Очевидно, що завдяки вмінням 

саморегуляції можливо знайти оптимальні рішення для виходу з конфлікту, 

контролюючи небажані емоції». 

Позитивним вважаємо те, що в есе деяких студентів (12,4 %) згадувалися 

конкретні методи розвитку вмінь саморегуляції, зокрема аутотренінги, 

самонавіювання, спеціальні вправи з управління диханням, м'язовим тонусом, 

уявлення певних образів тощо.  

На третьому місці – перцептивні вміння, які зазначені в есе 35,95 % 

студентів. Ці вміння, за словами випробувачів, дозволяють опонентам 

проникнути в способи бачення, відчуття та потреби протилежної сторони, 

сприймати та розуміти психоемоційний стан іншої людини. Зокрема студенти 

висловлюють такі думки: «У процесі ділової взаємодії й спілкування фахівцеві 

з реклами і зв’язків з громадськістю доводиться мати справу з клієнтом, що 

може знаходитися у будь-якому стані – бути роздратованим, навіть 

агресивним, схвильованим, або навпаки спокійним та доброзичливим. Залежно 

від цього клієнт буде готовий або не готовий вести діалог. Для того, щоб 

ефективно з ним взаємодіяти, потрібно за певними ознаками, наприклад, 

невербальними, зрозуміти, відчути його стан та, якщо необхідно, допомогти 

цей стан змінити, перевести спілкування з клієнтом у більш продуктивне 

русло». 

Результати контент-аналізу студентських есе уможливлюють висновок 

про те, що майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю недооцінюють 

роль креативних та прогностичних умінь у вирішенні конфлікту. Важливість 

креативних умінь та здатність знайти нестандартне рішення підкреслюють 

13,22 % опитаних. Цей достатньо низький відсоток свідчить про те, що 

більшість студентів сприймають конфлікт як негативне явище, що і було 

виявлено вище, не здатні бачити закладений у ньому потенціал для 

особистісних змін. Проте деякі студенти вважають, що креативні вміння 

відбивають здатність застосовувати творчий підхід до вирішення проблеми, 

перетворювати її на можливість відкрити для себе та інших щось нове. Один зі 
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студентів зазначив: «Якщо людина вміє приймати оригінальні, нестандартні 

рішення, є винахідливою, здатна ламати стереотипи, то вона зможе вирішити 

конфлікт конструктивно, розглянути проблему з різних точок зору». 

Прогностичні вміння названі 10,74 % опитаних. Їх роль у вирішенні 

конфлікту студенти пояснюють наступним чином: «Я вважаю, що ці вміння 

пов’язані із передбаченням результату конфлікту, здатністю виявити приховані 

конфлікти в колективі та, відповідно, запобігти їх загостренню». 

Майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю в своїх есе 

виокремили способи вирішення конфлікту, які вони зазвичай використовують. 

Більшість випробовуваних (52,07 %) схильні вирішувати конфлікт через 

компроміс. Водночас вони констатують, що при такому способі часто складно 

досягти згоди, щоб обидві сторони конфлікту були задоволені, проте вміння 

домовлятися з колегами й партнерами є необхідним у сфері реклами і зв’язків з 

громадськістю, й саме такий метод призводить до позитивних змін в 

організації. Наведемо одне із висловлювань студентів, що ілюструє доцільність 

обрання цього способу вирішення конфлікту, незважаючи на його недоліки: 

«Так, можливо, доведеться поступитися певною частиною своїх цілей. Але 

необхідно знайти таке рішення, щоб обидві сторони отримали «золоту 

середину».  

Низка студентів (40,91 %) разом із компромісом вважають доцільним 

уникнення конфлікту та наводять наступні аргументи: «Навіщо витрачати 

нерви? З часом проблема може зникнути сама по собі… Я намагаюся 

триматися осторонь від суперечливих питань, через які виникає конфлікт, та 

від людей, причетних до нього»; «Уникнення конфлікту дозволяє виграти час, 

мобілізувати сили та ресурси…»; «…Економія сил у свідомо програшних 

ситуаціях».  

7,02 % опитаних зазначають, що використовують такий спосіб, як 

суперництво. Ці студенти переконані, що конфлікти вирішуються тоді, коли 

хтось перемагає, та оцінюють особисті інтереси в конфлікті як високі, а 

інтереси опонента – як низькі. Звернемо увагу на такі думки: «Я намагаюсь 
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завжди діяти активно й самостійно, відстояти власну точку зору, навіть якщо 

це не подобається іншим»; «А якщо, наприклад, проблема має життєво 

важливе значення для мене або потрібні швидкі й рішучі дії? Або саме я можу 

запропонувати найкраще рішення?»; «На жаль, успіх однієї людини часто 

означає невдачу для іншої, але це – реалії сьогодення». 

Таким чином, студенти неповною мірою усвідомлюють переваги такого 

способу вирішення конфлікту, як співпраця, що передбачає спільний пошук 

рішення, що відповідає інтересам усіх сторін.  

Ступінь сформованості конфліктологічних умінь (комунікативних, 

перцептивних, прогностичних, креативних, саморегуляції) у майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю вимірювалася за допомогою 

тестів «Методика діагностики рівня емпатичних здібностей» (В. Бойко) 

(додаток К); «Тест опису поведінки в конфліктній ситуації» (К. Томас) 

(додаток Л); «Шкала соціального самоконтролю» (М. Снайдер) (додаток М) 

(Райгородский,  2011). 

Педагогічно доцільним для нашого дослідження було використання 

методу експертної оцінки (додаток Н). Студенти брали участь у програванні 

проблемних ситуацій, що можуть трапитися в професійному середовищі, а 

експерти, також обрані з числа студентів, оцінювали конфліктологічні вміння 

учасників. Оцінювання відбувалося за трибальною шкалою (1-3):  

«3» ставили тоді, коли вміння було характерним, яскраво вираженим;  

«2» − виявлялося ситуативно;  

«1» − майже не виявлялося. У кінці експерти підводили підсумки, 

вказуючи на найбільш значущі для кожної особистості вміння.  

Для обчислення узагальнених результатів визначення сформованість 

конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю на констатувальному етапі було використано формулу: 

 

4
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1

P  це рівень сформованості конфлікто-логічних умінь майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за методикою діагностики рівня 

емпатичних здібностей (В. Бойко);  


2

P  це рівень сформованості конфлікто-логічних умінь майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю визначений за допомогою тесту 

опису поведінки в конфліктній ситуації (К. Томас);  


3

P  це рівень сформованості конфлікто-логічних умінь майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю визначений за допомогою 

«Шкала соціального самоконтролю» (М. Снайдер); 


4

P  це рівень сформованості конфлікто-логічних умінь майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю визначений за допомогою методу 

експертної оцінки. 

Результати вимірювання рівнів сформованості конфліктологічних умінь 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту наведено в табл. 2.1.3. 

Таблиця 2.1.3 

 

Рівень сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за  

за когнітивно-практичним критерієм (конфліктологічні вміння) 

 

Рівні сформованості 

конфліктологічних умінь 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

К-ть осіб % К-ть осіб % 

Низький 32 24,24 36 27,69 

Середній 78 59,09 80 61,54 

Високий 22 16,67 14 10,77 
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Виходячи із даних таблиці, важливо звернути увагу на переважання 

показників середнього та низького рівнів сформованості конфліктологічних 

умінь майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. Це, на нашу 

думку, не зможе забезпечити якісне здійснення професійної діяльності в 

умовах конфлікту.  

За контрольно-корегувальним критерієм виявлялася стійкість 

конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. З метою визначення об’єктивних та суб’єктивних чинників, які 

призводять до конфліктів, застосувалися методи тестування, а саме: 

«Оцінювальна шкала стресових подій Холмса-Раге» (додаток П), «Методика 

діагностики перешкод у встановленні емоційних контактів у діловому та 

міжособистісному спілкуванні» (В. Бойко) (додаток Р); аналіз SWOT 

(додаток С) (Ежова,  2005; Кругликов, Платонов  Шаранов,  2006; Guleria, 

2015). 

Результати діагностики уможливили виявити конфліктогенні ситуації, які 

негативно впливають на стійкість конфліктологічної позиції майбутнього 

фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю:  

– критика його дій, досягнень, висміювання недоліків, особистісні 

якості, результати роботи – для 68,6 % випробовуваних;  

– необхідність підкорятися вимогам, які не відповідають інтересам, 

принципам, – 59,09 %;  

– необхідність підкорятися людям, які не є авторитетом, – 54,96 %; 

при тривалому примусовому спілкуванні з людьми, які не поділяють його 

інтересів, – 53,31 %;  

– при жорсткому підпорядкуванні дисциплінарним вимогам, 

особливо якщо вони довготривалі, – 48,35 %;  

– необхідність займатися рутинною, нецікавою, соціально 

незначущою справою – 47,52 %;  
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– необхідність займатися справою, що не приносить матеріального 

винагородження, – 45,04 %;  

– виконання роботи за заданими схемами і правилами, неможливість 

виявити творчість – 42,14 %;  

– необхідність докладати значних зусиль при роботі, нести 

відповідальність – 36,78 %;  

– відсутність постійного визнання, суспільного схвалення – 33,47 %; 

опанування нової діяльності без чітких вказівок, зразків, швидке переключення 

з однієї справи на іншу – 28,51 %;  

– при недостатній увазі до його особистих проблем, настрою – 

25,21 %; 

– при тривалих фізичних або психологічних навантаженнях – 

23,55 %.  

Таким чином, вибір студентів уможливлює дійти висновку, що найбільш 

конфліктогенними для студентів є ситуації, коли зачіпається особистість; 

наступними за значущістю є ситуації, що ґрунтуються на міжособистісній 

взаємодії; третє місце посідають ситуації, пов’язані із діяльністю.  

Стійкість конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю визначалася за допомогою рольового тренінгу «Місто 

різних точок зору» та методу картографії конфлікту X. Корнеліус та Ш. Фейр 

(додаток Т).  

Частина студентів брали участь у програванні конфліктних ситуацій як 

«мешканці» міста різних точок зору. Їх завданням було виконати певну роль та 

застосувати спосіб вирішення конфлікту: «черепаха» – уникнення; «акула» – 

суперництво; «ведмідь» – поступка; «лисиця» – компроміс; «сова» – 

співробітництво. Інші студенти виконували роль спостерігачів, заповнюючи 

карти конфлікту.  

Процес аналізу конфлікту складався з наступних етапів:  

1) формулювання проблеми;  

2) визначення суб’єктів конфлікту (учасників);  
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3) виявлення інтересів й побоювань (конфліктогенів) кожного учасника; 

4) аналіз стійкості конфліктологічної позиції учасників;  

5) аналіз відповідності конфліктної ситуації та поведінки учасників з 

метою розробки альтернативних рішень. 

Результати діагностики свідчать про те, що майбутні фахівці з реклами і 

зв’язків з громадськістю потребують психолого-педагогічного супроводу в 

подоланні об’єктивних та суб’єктивних перешкод, що призводять до 

конфліктів. Проте обнадіює той факт, що, наприклад, характеризуючи власні 

слабкі та сильні сторони, зовнішні фактори за основі аналізу SWOT, студенти в 

пункті «Можливості» («Opportunities») акцентували на необхідності 

конфліктологічної підготовки. 

Для обчислення узагальнених результатів визначення ступеня стійкості 

конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю на констатувальному етапі було використано формулу 

5

54321
PPPPP

R


 ,  де:  


1

P  це ступінь стійкості конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю за тестом «Оцінювальна шкала стресових 

подій Холмса-Раге»;  


2

P  це ступінь стійкості конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю за тестом «Методика діагностики перешкод 

у встановленні емоційних контактів у діловому та міжособистісному 

спілкуванні» (В. Бойко);  


3

P  це ступінь стійкості конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю, визначений за допомогою аналізу SWOT; 


4

P  це ступінь стійкості конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю, визначений за допомогою тренінгу «Місто 

різних точок зору»;  



103 


5

P  це ступінь стійкості конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю, визначений за допомогою методу 

картографії конфлікту X. Корнеліус та Ш. Фейр. 

Результати виявлення ступеня стійкості конфліктологічної позиції 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту представлено в табл. 2.1.4.  

Як видно з даних таблиці, ступінь стійкості конфліктологічної позиції 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю є недостатнім для 

конструктивного вирішення конфліктів, усвідомлення себе як суб’єкта 

комунікації та майбутньої професійної діяльності. Студентів необхідно 

спрямовувати до самовдосконалення та проектування конкретної роботи з 

усунення перешкод у стосунках з іншими людьми.  

Таблиця 2.1.4 

 

Рівень сформованості майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю на констатувальному етапі за контрольно-корегувальним 

критерієм 

 

Ступінь стійкості 

конфліктологічної позиції 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

К-ть осіб % К-ть осіб % 

Низький 48 36,36 50 38,46 

Середній 72 54,55 68 52,31 

Високий 12 9,09 12 9,23 

 

 

Узагальнений аналіз результатів засвідчив недостатній рівень 

сформованості компонентів конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю як у контрольній, так і в 
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експериментальних групах (табл. 2.1.5; 2.1.6). Це пояснюється неповними 

знаннями про сутність конфлікту та здатністю інтегрувати знання про конфлікт 

з різних навчальних дисциплін, недостатньою готовністю використовувати 

здобуті знання у майбутній професійній діяльності, недостатньою 

сформованістю конфліктологічних умінь, потребою в зовнішній стимуляції 

при вирішенні конфліктів.  

Таблиця 2.1.5 

 

Рівні сформованості компонентів конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю  

 

Рівні 

Компоненти Г
р
у
п

и
 Високий Середній Низький 

Абс у % абс у % абс у % 

Мотиваційно-

ціннісний 

ЕГ 12 9,23 78 60,00 40 30,77 

КГ 13 9,85 81 61,36 38 28,79 

Когнітивно-

практичний (якість 

засвоєння знань) 

ЕГ 22 16,92 70 53,85 38 29,23 

КГ 22 16,67 74 56,06 36 27,27 

Когнітивно-

практичний 

(конфліктологічні 

вміння)  

ЕГ 14 10,77 80 61,54 36 27,69 

КГ 22 16,67 78 59,09 32 24,24 

Контрольно-

коригувальний 

ЕГ 12 9,23 68 52,31 50 38,46 

КГ 12 9,09 72 54,55 48 36,36 
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Однак, за допомогою методів математичної статистики маємо здійснити 

перевірку одержаних результатів. З метою об’єктивної оцінки результатів 

експерименту застосовано критерій 2 . Для статистичної перевірки факту 

однакового рівня сформованості конфліктологічної компетентності студентів 

контрольної та експериментальної груп на початку експерименту, було 

застосовано статистичний критерій 2 . 

Згідно з цим необхідно сформулювати статистичні гіпотези Н0 та Н1: 

Н0 – стверджує, що між обома сукупностями КГ та ЕГ (результат рівнів 

сформованості сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю) немає очікуваної різниці. 

Н1 – стверджує, що між обома сукупностями КГ та ЕГ наявні значні 

відмінностей у рівні сформованості сформованості конфліктологічної 

компетентності студентів контрольної та експериментальної груп. 

 

 Таблиця 2.1.6 

 

Узагальнені результати рівнів сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на 

констатувальному етапі (у %) 

 

Групи       Рівні 

Високий Середній Низький 

% абс. % абс. % абс. 

ЕГ (130 осіб) 11,54 15 56,93 74 31,54 57 

КГ (132 особи) 13,07 17 57,77 76 29,17 62 
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Визначення значення статистики критерію 2  обчислимо за формулою.  

 


 












L

i ii

ii

эмп

mn

M

m

N

n

MN
1

2

2

   
де: 

   

N, M – межі вибірок (в нашому випадку N=130, M=132);  

– ni, mi – кількість елементів відповідних вибірок, що відносяться до і-того 

рівня; 

– L – кількість рівнів (в нашому випадку L=3). 

Зроблена підстановка значень до формули дала можливість отримати 

величину статистики критерію для рівнів сформованості сформованості 

конфліктологічної компетентності студентів груп ЕГ та КГ на 

констатувальному етапі експерименту 1802 , .
 

Таблиця 2.1. 7 

 

Розрахунок эмп
2  для ЕГ та КГ на констатувальному етапі 

 

Рівні ЕГ= in  КГ= im  
N

ni  
M

mi  

ii

ii

mn

M

m

N

n













2

 

Низький 
41 39 0,315384615 0,295454545 0,00000 

Середній 
74 76 0,569230769 0,575757576 0,00000 

Високий 
15 17 0,115384615 0,128787879 0,00001 

Всього 130=N 132=M 
1 1 0,0000109 
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За рівня значущості =0,05 критичне значення для трьох рівнів дорівнює 

7,81. Визначені дані статистики у перелічених випадках не перевищують 

критичного значення 7,81, що підтверджує гіпотезу Н0. Отже, відповідно до 

правил ухвалень рішень, порівнювальні вибірки співпадають з рівнем 

значущості 0,05. Так, можемо констатувати про відсутність значних 

відмінностей у рівнях сформованості конфліктологічної компетентності 

студентів груп ЕГ та КГ на констатувальному етапі експерименту. 

Отже, отримані дані зумовили необхідність пошуку нових підходів та 

визначення педагогічних умов щодо формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у 

закладах вищої освіти. 

 

 

2.2. Обґрунтування педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю 

   

Забезпечення ефективності процесу формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

потребує створення відповідних педагогічних умов. Теоретичне обґрунтування 

останніх зумовлює зосередження уваги на сутності поняття «педагогічні 

умови».  

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» «умови» 

розглядаються як «необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які 

уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяють 

чомусь» (Бусел, 2009, с. 1295). 

У педагогічному словнику поняття «умова» визначено як «сукупність 

змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на 

фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її поведінку, 

виховання, навчання, формування особистості» (Полонский, 2004, с. 36).  



108 

У педагогічній енциклопедії зміст поняття «педагогічні умови» розкрито 

як «суб’єктивні й об’єктивні вимоги і передумови, реалізуючи які викладач 

досягає поставленої мети в своїй роботі при найбільш раціональному 

використанні сил і засобів. Найважливішою вимогою до педагогічної 

діяльності є досягнення успіху у формуванні в студентів потреби і вмінь 

самостійного просування до вершин професіоналізму обраної галузі, їхня 

готовність до праці після закінчення ВНЗ» (Рапацевич, 2005, с. 627). 

Аналіз наукових праць засвідчує, що вчені інтерпретують поняття 

«педагогічні умови» як обставини, сукупність чинників, заходів, можливостей 

тощо; компоненти педагогічного процесу; результат (Штеймарк, 2008; 

Насілєнко, 2013). 

У процесі аналізу поняття «педагогічні умови» є необхідність зіставлення 

сутності поняття з положеннями класика вітчизняної психології та педагогіки 

Г. Костюка. Важлива складова наукового доробку Г. Костюка – з’ясування 

психологічних передумов ефективності педагогічних впливів, засад 

індивідуального підходу до учнів, вимог до методу навчання як способу 

організації дій учнів з навчальним матеріалом, а також до побудови 

останнього, як і навчальних ситуацій, де він функціонує. Г. Костюк розглядає 

розвиток і навчання згідно з власною концепцією в діалектичному 

взаємозв'язку (Костюк, 1989). 

Н. Посталюк (1989) зазначає, що педагогічні умови – це педагогічні 

обставини, які супутні фактору, що сприяють або протидіють прояву 

педагогічних закономірностей, обумовлених дією фактора. Ф. Клюєв (1998), 

В. Мельніченко (2002) та ін. визначають педагогічні умови як сукупність 

об'єктивних можливостей змісту, форм, методів, засобів і матеріально-

просторового середовища, спрямованих на рішення поставлених завдань. 

Розумінню сутності поняття «педагогічні умови», на нашу думку, 

сприяють змістовні висновки К. Касярум (2011), у дослідженні якої цей 

концепт визначено як взаємопов’язану сукупність обставин, засобів і заходів у 

педагогічному процесі, яка сприяє ефективній професійній підготовці 
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майбутніх фахівців. Наведені вище групи умов, за словами дослідниці, 

водночас функціонують нерозривно та самостійно. Кожній групі відводиться 

специфічне місце на різних етапах дослідження. 

За визначенням Н. Іпполітової (2000), педагогічні умови – це компонент 

педагогічної системи, що є сукупністю внутрішніх і зовнішніх (які сприяють 

реалізації процесуального аспекту системи) елементів, що забезпечують її 

ефективне функціонування та подальший розвиток. 

На думку вченого В. Андрєєва (2000), педагогічні умови є результатом 

цілеспрямованого відбору, конструювання і застосування елементів змісту, 

методів, прийомів, а також організаційних форм навчання для досягнення 

дидактичних цілей. 

У дослідженні А. Бедаревої (2014) узагальнено позиції різних авторів 

стосовно визначення поняття «педагогічні умови» та виявлено низку положень, 

важливих для розуміння цього феномену:  

1) умови виступають як складовий елемент педагогічної системи (у тому 

числі й цілісного педагогічного процесу); 

 2) педагогічні умови є сукупністю можливостей освітнього 

(цілеспрямовано сконструйовані заходи впливу й взаємодії суб'єктів освіти: 

зміст, методи, прийоми і форми навчання та виховання, програмно-методичне 

оснащення освітнього процесу) і матеріально-просторового (навчальне і 

технічне обладнання, природно-просторове оточення освітнього закладу тощо) 

середовищ, які впливають позитивно або негативно на його функціонування; 

3) у структурі педагогічних умов існують як внутрішні (забезпечують 

вплив на розвиток особистісної сфери суб’єктів виховного процесу), так і 

зовнішні (сприяють формуванню процесуальної складової системи) елементи; 

4) реалізація правильно обраних педагогічних умов забезпечує розвиток 

й ефективність функціонування педагогічної системи (Бедарева, 2014). 

Важливе значення для нашої роботи має думка В. Смирнова (2000) про 

те, що необхідно класифікувати педагогічні умови на об’єктивні і суб’єктивні. 

Суб’єктивні умови, за визначенням автора, відбивають наявність у суб’єкта 
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діяльності вираженої потреби й стійких мотивів її здійснення, визнання мети й 

програми діяльності, досвід організації й здійснення діяльності – теоретична 

підготовленість, сформованість умінь і навичок планування, виконання 

практичних дій і операцій; відповідність змісту і характеру діяльності 

індивідуальним особливостям суб’єкта; емоційно-психологічний і фізичний 

стан суб’єкта діяльності.  

До об’єктивних (ресурсних) умов належать: матеріально-технічне 

забезпечення діяльності: інструменти, пристосування, матеріали, організація 

робочого місця; інформаційне забезпечення діяльності; кадрове забезпечення: 

компетентні керівники і організатори, співвиконавці, виконавці (Смирнов, 

2000). 

У дослідженні К. Касярум (2011) суб’єктивні внутрішньо-особистісні 

умови (психологічні) передбачають створення атмосфери стимулювання, 

позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності. Об’єктивні 

зовнішні умови складаються з дидактичних, методичних, комунікативних й 

організаційних.  

Розвиваючи положення попередніх науковців, О. Гусак (2012) доходить 

висновку, що педагогічні умови представляють собою об'єктивні й суб'єктивні 

передумови реалізації мети професійної освіти; комплекс організаційних, 

дидактичних і виховних заходів, реалізація яких приводить до розвитку 

інтересу до професійної діяльності у студентів, що дозволяє забезпечити 

високий рівень підготовки фахівців. 

Цінними для нашого дослідження є систематизація дефініцій поняття 

«педагогічні умови» А. Литвиним та О. Мацейко (2013). Дослідники 

справедливо вважають, що найбільш оптимальними педагогічними умовами є 

ті, які уможливлюють пов’язати сутнісні характеристики суб’єктів навчання, 

сучасні концептуальні засади і технологічні підходи до процесів їхнього 

формування та розвитку. Педагогічні умови відбивають моделювання 

освітнього процесу, спрямованого на формування (розвиток, становлення, 

підготовку та ін.) особистості. 



111 

Узагальнюючи погляди вчених щодо визначення сутності поняття 

«педагогічні умови», доцільно зазначити, що останні є комплексом 

суб’єктивних та об’єктивних чинників, «спрямованих на вирішення певного 

кола освітніх завдань» зокрема формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, та включають в себе 

«елементи всіх складових процесу навчання і виховання: цілі, зміст, методи, 

форми, засоби» (Литвин,  Мацейко, 2013; Столяренко, 2006; Костюченко,  

2011). 

При цьому аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє 

констатувати, що більшість науковців педагогічні умови розглядають 

відповідно до профілю підготовки фахівця, його майбутньої спеціальності.  

І. Козич (2008b) до педагогічних умов, які сприяють формуванню 

конфліктологічної компетентності соціального педагога, відносить:  

– розгляд студента як дорослого, що навчається, який має певний 

життєвий і особистісний досвід;  

– усвідомлення студентом себе як суб’єкта не лише навчальної 

конфліктологічної діяльності, але й професійної конфліктологічної діяльності; 

– чітке уявлення про співвідношення навчально-конфліктологічної і 

професійно-конфліктологічної діяльності;  

– включення в навчальну конфліктологічну підготовку конфліктних 

ситуацій, спрямованих на розвиток професійної конфліктологічної діяльності і 

професійно значущих якостей індивідуальності й особистості спеціаліста-

професіонала (Козич, 2008b). 

Як стверджує А. Лукашенко (2006), ефективність формування 

конфліктологічної компетентності вчителя забезпечується такими 

педагогічними умовами як: опора як на власний досвід особистості, так і на 

аналіз досвіду інших, що передбачає набуття й використання власного й 

чужого досвіду поводження в різноманітних конфліктах (з учнями, колегами, 

адміністрацією, батьками) з урахуванням його інтересів, потреб, ціннісних 

орієнтацій, здібностей; організація співробітництва в процесі діалогових форм 
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спілкування при цілеспрямованому педагогічному керівництві, що сприяє 

встановленню довірливих стосунків, «атмосфери психологічної підтримки», 

спонукає до співтворчості суб’єктів діяльності, спільного розв’язання 

проблемних ситуацій, викликає потребу рефлексії й оцінювання своєї 

діяльності, сприяє формуванню гнучкості мислення і поведінки, розвитку 

соціальної перцепції, толерантності, емоційної реактивності, співпереживання 

емпатійного розуміння інших (Лукашенко, 2006).  

Заслуговує на увагу представлений у дослідженні С. Володіної (2010) 

комплекс педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності 

класного керівника, а саме: актуалізація значущості конфліктологічної 

компетентності; визначення її змісту; обґрунтування форм і методів 

формування конфліктологічної компетентності; постійне й системне її 

вдосконалення. 

З метою ефективного формування конфліктологічної компетентності 

педагога В. Макаренко (2007) пропонує наступні педагогічні умови: 

впровадження в навчальний процес спецкурсу з конфліктології, розробка 

контрольних питань і завдань, спрямованих на вирішення професійно-

педагогічних конфліктів при вивченні загальнопрофесійних дисциплін, 

дисциплін предметної підготовки і для самостійної роботи студентів, 

використання ресурсів педагогічної практики; стимулювання мотиваційно-

ціннісної складової діяльності студентів, активізація пізнавальної діяльності 

студентів, організація самостійної роботи студентів у сфері вирішення 

професійно-педагогічних конфліктів. 

Серед педагогічних умов конфліктологічної підготовки майбутніх 

вчителів І. Холковська (2013) виокремила організаційні – включення 

конфліктологічної компетентності до кваліфікаційної характеристики як 

регулятивної основи конфліктологічної складової професійної підготовки, а 

також практичні – навчально-методичне забезпечення конфліктологічної 

підготовки студентів: розроблення відповідних посібників – підручників, 

хрестоматій, практикумів із завданнями, спрямованих на формування власних 
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суджень і висновків на основі оволодіння досвідом, накопиченого 

досвідченими педагогами школи; навчально-методичних посібників, в яких 

теоретичні положення ілюструються конкретними прикладами роботи з 

конфліктами; методичних рекомендацій для організації самостійної роботи 

студентів, спрямованої на самовдосконалення, опанування відповідними 

уміннями, розвиток особистісних якостей, необхідних для успішного 

попередження і розв’язання конфліктів. 

На переконання С. Савельєвої (2012), підготовка вчителя буде 

ефективнішою, якщо: розробити модель професійної підготовки, що включає 

послідовне і безперервне формування практичних компетенцій і навичок; 

здійснювати поетапне формування компетенцій фахівця через посилення 

практичної складової професійної освіти, особистісного сприйняття практико-

орієнтованої інформації кожним студентом; забезпечити індивідуалізацію і 

диференціацію професійного навчання; у процесі навчання орієнтуватися на 

інформаційні, інноваційні освітні технології як засоби навчання та як одну з 

актуальних складових професійних компетенцій фахівця. 

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу праці 

Н. Веремьєва (2007), Т. Годневої (2005), В. Корнілової (2011), К. Пащенко 

(2008), А. Швецова (2002; 2014), О. Швецової (2014), О. Шевченко (2007), 

Е. Шершукова (2010) та ін., в яких обґрунтовуються педагогічні умови 

підготовки майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у закладах 

вищої освіти.  

Педагогічні умови як складова теоретико-методичних основ формування 

моральних цінностей майбутніх фахівців з зв’язків з громадськістю знайшли 

відображення в роботі В. Корнілової. На думку вченої, до основних умов 

формування означеної якості належать: 

– створення атмосфери духовності у вищій школі на моральній 

основі за допомогою організації стосунків у діаді «викладач – студент»; 

– проектування освітньо-виховного середовища у ВНЗ;  
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– педагогічна підтримка студентів у визначенні моральних цінностей 

професійної діяльності; включення студентів у проектну діяльність;  

– рефлексія самовиховання професійно важливих моральних 

цінностей (Корнилова, 2011). 

Ґрунтуючись на твердженні, що фахівець з реклами і зв'язків з 

громадськістю як посередник між організацією, владою і громадськістю часто 

стикається з неоднозначними етико-правовими ситуаціями, в яких нелегко 

визначити стратегію і тактику. Т. Годнєва (2005) визначає такі педагогічні 

умови, як: побудова системи міжпредметних зв'язків; застосування методів 

активного навчання із включенням фрагментів, що моделюють зміст 

майбутньої професійної діяльності; використання системи педагогічно 

доцільного залучення студентів до участі в роботі професійних PR-структур, 

працівники яких в своїй діяльності та поведінці дотримуються високих 

правових та етичних стандартів;оптимізація змісту відповідних спецкурсів. 

У дослідженні К. Пащенко (2008) зазначається, що у процесі підготовки 

майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю необхідні умови 

переживання студентом ситуації вибору серед великої кількості 

комунікативних завдань (ситуацій), які властиві PR-діяльності; професійно-

особистісного функціонування майбутнього фахівця в середовищі 

корпоративної культури; усвідомленого ототожнення власного «Я» з 

майбутньою професійною діяльністю. 

А. Швецов та О. Швецова (2014) розглядають макро- та мікроумови, які, 

на думку авторів, зумовлені об'єктивними соціально-економічними та 

психолого-педагогічними чинниками опанування PR-технологіями. 

Дослідники підкреслюють, що макроумови вимагають, з одного боку, 

глобальних змін у суспільстві й відповідно в педагогічних системах, а з іншого 

– наявність суспільного замовлення на фахівця, який володіє PR. До макроумов 

належать наступні:  

– зміна соціально-політичного менталітету людини, усвідомлення 

значення PR для сучасного інформаційного середовища в цілому, 
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результативності застосування прикладних PR-технологій, впровадження цієї 

спеціальності в систему вищої школи;  

– врахування соціально-економічних перетворень, котрі 

відбуваються в суспільстві та їх вплив на систему професійної освіти, зокрема 

перехід до ринкових стосунків в економіці, виникнення ринку праці й ринку 

робочої сили, коли професійна кваліфікація людини та вибір нею актуальної 

галузі професійної діяльності стають вирішальним чинником в забезпеченні 

достатнього рівня власного життя;  

– здійснення єдиної державної політики у сфері освіти; розвиток 

освітньої інфраструктури та системи академічної мобільності між 

вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами; підвищення мотивації 

навчання професії та, як наслідок, підвищення вимог до забезпечення 

навчального процесу; 

– забезпечення достатньої професійної мобільності випускників та, 

як наслідок, підвищення вимог до загальноосвітньої, загальнотехнічної 

підготовки, якісного засвоєння загальнопрофесійних знань і умінь.  

До мікроумов, за словами авторів, належить науково-методичне, 

матеріально-технічне й програмно-методичне забезпечення системи 

професійної підготовки фахівців в галузі PR (Швецов,  Швецова, 2014). 

Отже, під педагогічними умовами формування конфліктологічної 

компетентності ми розуміємо сукупність суб’єктивних та об’єктивних 

чинників, реалізація яких в освітньому процесі закладу вищої освіти забезпечує 

формування компонентів конфліктологічної компетентності (мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-практичного, контрольно-корегувального) та сприяє 

підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю. 

В основу нашого дослідження покладено систему педагогічних умов 

формування професійної компетентності (за С. Савєльєвою), а саме: орієнтація 

на суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та самоактуалізації; 
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створення креативного середовища; діалогізація освітнього процесу; 

спонукання до рефлексивної діяльності (Савельева, 2012). 

Педагогічна умова – орієнтація на розвиток суб'єктності особистості, 

здатної до самоідентифікації та самоактуалізації – базується на тому, що 

специфіку педагогічних процесів у професійній освіті становить особливість 

студентів як суб'єктів освіти, яка полягає в тому, що період їх перебування у 

закладі вищої освіти супроводжується оволодінням технологією усвідомленої 

дії. Важливим є не тільки рівень здібностей студента, а й його суб'єктивна 

оцінка своїх можливостей і впевненість у продуктивності власної діяльності 

(Савельева, 2012). 

Основою для вивчення категорії суб’єктності особистості стала 

концепція людини як суб’єкта, розроблена С. Рубінштейном (1976) і розвинена 

у роботах К. Абульханової-Славської (2007), А. Брушлинського (2003), 

Л. Виготського (2005), Є. Ісаєва (1998), О. Леонтьєва (1977), В. Мерлина 

(2011), В. Слабодчикова (1998), В. Татенка (2006) та ін.  

Найбільш ґрунтовну концепцію людини як суб’єкта діяльності було 

сформульовано С. Рубінштейном (1976), який наголошував на важливості того, 

що суб’єкт як активна сторона, діяч реалізує свою активність не тільки в 

зовнішній, а й у внутрішній діяльності, де необхідно включати свідомість та 

самосвідомість. У своїх працях С. Рубінштейн визначав якість суб’єкта як 

детермінанту здійснюваних людиною змін у світі (активність), її здатність до 

самостійності, самодетермінації і самовдосконалення. 

Важливими у контексті розроблення проблематики суб’єкта виявились 

роботи К. Абульханової-Славської (2007), яка розглядає суб’єктність з точки 

зору активності й свободи діяльності людини як суб’єкта. Суб’єктність – це 

здатність людини співставляти й оцінювати свої можливості з об’єктивними 

вимогами, умовами та завданнями в цілому. Суб’єктність не є фіксованою 

характеристикою особистості, а може наростати й зменшуватися у процесі її 

розвитку залежно від зовнішніх і внутрішніх умов. 
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Найбільш узагальнюючим і водночас таким, що чітко презентує 

особистість як суб’єкта, є визначення суб’єктності, запропоноване 

А. Брушлінським (2003). На його думку, суб’єктність – це здатність 

реалізовувати поставлені цілі, управляти, контролювати і оцінювати процес і 

результат своїх дій, тобто становлення суб’єкта – це процес освоєння індивідом 

смислу, цілей, завдань і способів перетворення оточуючого світу й самого себе. 

Центральним феноменом суб’єктності В. Слободчиков (1998) вважає 

феномен рефлексії, яку розуміють як «специфічну людську здатність, що дає 

людині змогу визначати свої думки, емоційні стани, свої дії і стосунки, узагалі 

всього себе предметом спеціального розгляду (аналізу й оцінки) і практичного 

перетворення» (с. 4). 

Погоджуємося із думкою В. Татенка (2006), що суб’єктність 

визначається як сутнісна характеристика внутрішнього духовного світу 

людини. Психологічними критеріями суб’єктності виступають: здатність 

воліти бути людиною й самою собою, прагнути й бути спроможним 

обстоювати своє право на людське існування, самовизначатися в просторі й 

часі свого життя, творити нові змісти та форми буттєвості, здійснювати 

рефлексію своїх творінь, набувати і збагачувати досвід людського буття, 

проектувати його нові форми та смисли. 

Отже, зорієнтованість у вивченні дисциплін професійного циклу на 

суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та самоактуалізації,  

відбувається завдяки тісній взаємодії суб’єктів навчання (студентів) із 

навколишнім світом, що спонукає до вирішення нових завдань, застосування 

різних моделей поведінки у професійних ситуаціях та нестандартних умовах, а 

це зумовлює зростання бажання проявити свої можливості у процесі 

професійної діяльності, розкриває можливість суб’єктам навчання повною 

мірою усвідомлено брати участь в освітньому процесі, надаючи спектр 

повноважень та обов’язків, а також передбачає поглиблену самооцінку 

можливостей та оцінку результатів своєї діяльності студентами в умовах 

вирішення конфлікту.  
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Наступною важливою умовою, що забезпечує ефективність формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з 

громадськістю є створення креативного середовища. В основі визначення цієї 

педагогічної умови –  провідні положення про те, що середовище має 

вирішальний вплив на формування і розвиток здібності особистості; його 

здатність реалізувати життєву компетентність у професійній та соціальній 

діяльності (Леонтьев, 1981; Рубинштейн, 1976; Петришин, 2013; Зелена, 2015; 

Кречетников, 2002). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що 

креативне середовище розглядається як багатовимірна індивідуалізована 

цілісність для створення умов, які б сприяли особистісному зростанню, 

провідною метою функціонування якого є створення умов максимально 

сприятливих для самоактуалізації кожної особистості, підготовки культурних, 

моральних та висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно та 

компетентно вирішувати завдання нового часу, швидко орієнтуватися в 

найскладніших ситуаціях, які мають володіти творчим мисленням, активною 

життєвою позицією, навичками самоосвіти, самовиховання та самоаналізу 

(Клавдієвська, 2008). 

При цьому креативне середовище є багатоаспектним явищем, яке 

поєднує: фізичну (матеріальні та умови, в яких відбувається навчальна й 

креативна діяльність); психологічну (визначення сукупністю індивідуальних 

характеристик учасників освітнього процесу); соціально-гуманну (створення 

атмосфери взаємної пошани, дружелюбності, делікатності, комфорту і умови 

для творчої роботи, розкриття потенційних можливостей кожного студента); 

віртуальну (забезпечення взаємодії між учасниками за допомогою Інтернет-

технологій) сфери (Павленко, 2015). 

Важливим аспектом функціонування креативного середовища є 

включення майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю у творчу і 

креативну діяльність, адже їх діяльність безпосередньо пов’язана з творчістю 

та креативністю. При цьому креативність розуміється як інтегральна стійка 
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характеристика особистості, що визначає її здатність до творчості, прийняття 

нових, нестандартних рішень, генерування оригінальних і корисних ідей. 

Креативне середовище освітнього процесу забезпечує «пробудження» у 

майбутнього фахівця з реклами і зв'язків з громадськістю творця та 

максимальний розвиток закладеного в ньому творчого потенціалу (Козленко,  

1990;  Савельева, 2012).  

Виступаючи своєріднім каталізатором творчості і креативності в 

освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців з реклами, створене 

креативне середовище сприяє формуванню у студента здатності до 

конструктивного, нестандартного мислення і поведінки, спрямованості на 

відкриття нового і здатності до усвідомлення свого творчого досвіду. 

Таким чином, створення креативного середовища у процесі формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю забезпечує створення комфортних умови для творчого 

розвитку, де освітній процес у закладі вищої освіти стає максимально 

ефективним через надання майбутнім фахівцям свободи вибору та творчості, 

що підвищує пізнавальну самостійність студентів. Це реалізується через аналіз 

продуктів творчої діяльності (рекламної, маркетингової тощо), комфортні 

умови для творчого розвитку, уміння приймати нестандартні рішення, що 

дозволяє формувати творчу особистість майбутніх фахівців, а також спонукає 

студентів до пошуку креативних шляхів рішення проблемних завдань.  

Важливою умовою формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю вважаємо діалогізацію 

освітнього процесу. Важливість цієї умови полягає в тому, що особистість – це 

прояв людини в діалозі, тому діалогічність суб'єктів освітнього процесу у 

закладах вищої освіти визначає якість педагогічної діяльності і продуктивність 

процесу формування професійної компетентності в цілому (Савельева, 2012; 

Братченко, 1997; Бодалев, 1983; Куницина, 2001; Кожушко, 2014). 

Зазначимо, що діалогічність в освіті – особлива форма взаємин між 

рівноправними суб’єктами гуманістичної форми взаємодії, що не допускає 
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будь-якого домінування в комунікативній взаємодії і передбачає свободу 

думок та відповідальність за дії і рішення. Оскільки діалог (грец. dialogos – 

розмова, бесіда) як форма соціально-мовного спілкування, основа 

співробітництва й взаєморозуміння між людьми в процесі спільної діяльності  

передбачає рівність учасників спілкування, то в науковій літературі дослідники 

розглядають його крізь призму «комунікативних прав»: право на власну 

систему цінностей, гідність і повагу, індивідуальність і своєрідність, 

незалежність і суверенітет, відстоювання власних прав, право на 

самовизначення (Борисенко,  Гагіна, 2015). 

Зауважимо, що зміст освіти, який характеризується монологічністю та 

домінуванням викладача виявляється неефективним для формування 

автономної особистості, здатної до самоосвіти. На думку В. Борисенко (2015), 

негативними рисами монологічної системи освіти є унеможливлення 

індивідуалізації навчання; інформаційна перенасиченість; недостатня 

мотивація в навчанні; пригнічення пізнавальної активності; відсутність 

проблемності та евристичності; складність упровадження новітніх форм 

навчання. 

Цікавою, на нашу думку, є позиція А. Король (2007), який до основи 

моделювання системи евристичного навчання (цілей, змісту, форм, методів, 

критеріїв оцінювання) додає діалоговий компонент у вигляді послідовності 

трьох методологічних груп запитань «Що?», «Як?», «Чому?». Дослідник 

наголошує, що у такий спосіб буде вирішена проблема домінування 

монологічності освіти, а студенти у процесі самореалізації за допомогою 

діалогу набудуть таких здатностей, як:  

– креативність (уміння ставити запитання, доводити і спростовувати 

твердження, складати діалоги, виконувати евристичні завдання, збільшувати 

кількість та якість творчих елементів у навчальних роботах, підвищувати 

ступінь інтеграції при освоєнні предметних галузей);  
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– когнітивність (глибина, повнота освітнього продукту, кількість і 

якість предметних знань, відповідність освітніх продуктів досліджуваній 

тематиці); 

– організаційна здатність (вміння ставити цілі, створювати освітній 

продукт, наближений до особистих цілей студента, вміння рефлексувати та ін.) 

(Король, 2007). 

Таким чином, забезпечення діалогізація освітнього процесу як створення 

умов для ефективної взаємодії сторін, що призводить до позитивного 

вирішення проблеми, реалізується через надання можливості студентам бути в 

постійному діалозі один з одним та дозволяє відкрити нові шляхи розвитку 

своєї професійної майстерності. Така співпраця в навчальній діяльності 

дозволяє повною мірою вирішувати педагогічні завдання формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців, її компонентів у 

взаємозв’язку.  

Виходячи з положення про те, що здатність до рефлексії – важливий 

показник творчої особистості, наступною педагогічною умовою є спонукання 

майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю до рефлексивної 

діяльності (Герасимова, 2011; Савчин, 2002). 

Рефлексивна діяльність – це вміння аналізувати і адекватно оцінювати 

свою професійну діяльність, розвивати самопізнання, що виявляється в 

самооцінці і саморегуляції, прагненні до особистісного зростання, 

самовираження (Савельева, 2012). Аналізуючи питання рефлексивної 

діяльності суб’єкта пізнання, О. Малихін (2015) зазначає, що тлумачення 

природи рефлексивності та саморефлексивності суб’єкта здійснюється на 

ґрунті феноменології. 

У процесі навчання необхідно організовувати рефлексивну діяльність. На 

думку В. Котенко (2000), цей феномен як особливий вид аналітичної діяльності 

студентів, спрямований на осмислення і переосмислення ними певного змісту 

своєї індивідуальної свідомості і є таким, що забезпечує успішне здійснення 

навчальної діяльності. Оскільки рефлексивна діяльність представляє собою 
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окремий шлях отримання нового знання, необхідного майбутньому фахівцю 

для програмування й проектування своєї професійної діяльності, ця діяльність 

повинна спрямовуватись не лише на констатацію наявності або відсутності 

професійних якостей, скільки на стимулювання їх розвитку, збагачення, 

підсилення. Власне знання й уміння в ході освітнього процесу повинні 

формуватися доцільно, йти від внутрішнього прагнення особистості до 

самовдосконалення (Котенко, 2000).  

Рефлексивна діяльність майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю виражається через набір рефлексивних умінь, характеризуючи 

студента як суб’єкта освітнього процесу, визначає рефлексивні вміння як 

результат діалектичного розвитку особистості, процес виникнення й вирішення 

суперечностей переходу зовнішнього у внутрішнє та внутрішнього в зовнішнє, 

саморуху, активної роботи над собою (Лозова, 2006). Зокрема О. Герасимова 

(2011) виокремлює такі особливості рефлексивних умінь: рефлексивні вміння 

як здатність людини до аналізу, осмислення і переосмислення своїх відносин із 

навколишнім світом, є необхідною складовою частиною особистісного 

розвитку; рефлексивні вміння дають змогу людині свідомо регулювати, 

контролювати поведінку та усвідомлювати її значення для інших людей; 

рефлексивні вміння сприяють цілісності та динамізму внутрішнього життя 

людини, а також здійснюють позитивний вплив на сферу міжособистісних 

взаємин. 

Отже, спонукання майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з 

громадськістю до рефлексивної діяльності сприяє формуванню здатності 

студентів до аналізу та оцінювання власної діяльності, самопізнання та 

саморегуляції, що сприяє професійному та особистісному становленню 

майбутніх фахівців,  

Реалізація зазначених вище педагогічних умов спрямовується на 

вирішення основних завдання формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 
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Перше завдання – спрямування мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на конструктивне вирішення 

конфліктів – передбачає мету й мотиви конструктивного вирішення конфліктів 

у професійній діяльності. Як зазначає І. Тюнякіна (2010), специфіка 

професійних цінностей фахівця з реклами і зв'язків з громадськістю 

визначається місією та цілями суб'єкта, заради якого здійснюється PR-

діяльність; мегакомплексністю – включенням цінностей групи професій, які 

належать до типів «людина – людина», «людина – знакові системи», «людина – 

художній образ» при провідній ролі цінностей професії типу «людина – 

людина»; підвищеною моральною відповідальністю. 

Т. Сабіров (2005) наголошує на тому, що процес формування мотивації 

майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю є послідовним 

формуванням, з одного боку, потреб у професійній самоактуалізації, 

самовираженні, самореалізації, самоосвіті особистості (внутрішньо 

організована позитивна мотивація), а з іншого – потреб приносити користь 

суспільству, бажання надавати допомогу іншим людям, потреба в 

громадському визнанні, повазі з боку інших, потреб включення в систему 

професійної комунікації (зовнішньо організована позитивна мотивація). 

К. Пащенко (2008) акцентує увагу на появі нового етапу у формуванні 

статусу фахівця із реклами і зв'язків з громадськістю. Цей етап, як зазначає 

дослідниця, зумовлений підвищенням етичних вимог й розвитком етичних 

основ професії. Авторка вказує, що основні механізми моральної саморегуляції 

PR-діяльності відповідають цивілізованому набору професійних етичних 

регуляторів. Тому формування етичних принципів, вироблення ціннісних 

орієнтирів розвитку зв'язків з громадськістю, обґрунтування необхідності 

соціальної відповідальності зв'язків з громадськістю загалом і фахівця із 

зв'язків з громадськістю зокрема є обов'язковими вимогами підготовки фахівця 

з реклами і зв'язків з громадськістю у закладі вищої освіти. 

Змістовними є висновки О. Степаненко (2012) щодо структури 

мотиваційно-ціннісної складової готовності до попередження та розв’язання 
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професійних конфліктів. Її складають, по-перше, ціннісні орієнтації, які 

ґрунтуються на ідеях гуманізму, взаємодії на принципах ненасилля, 

діалогічності, розуміння й поваги до іншої культури й людей, дотримання 

етичних норм та норм права, на основі яких суб’єкт протистояння оцінює 

характер конфлікту та будує свою поведінку в конкретній ситуації, метою якої 

є конструктивно розв’язаний конфлікт. По-друге, не менш важливе значення, – 

зауважує дослідниця, – має конструктивне ставлення до професійних 

конфліктів. По-третє, суттєвими є мотиви безконфліктної взаємодії. На думку 

авторки, визначальними є саме мотиви досягнення успіху, оскільки успіх 

стимулює людину до досягнення позитивного результату. По-четверте, 

значущим є стійкий інтерес до конфліктологічної підготовки, основою якого є 

потреба в опануванні конфліктологічними знаннями, уміннями й способами 

попередження та конструктивного розв’язання професійних конфліктів.  

Таким чином, реалізація першого завдання сприяє розвитку мотиваційно-

ціннісної сфери майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, її 

збагаченню новими мотивами та цінностями й уможливлює формування 

конструктивного ставлення до конфліктних ситуацій. Студенти мають 

усвідомити сутність конфлікту як природного явища, невід’ємного елементу 

суспільного життя. Необхідним у процесі реалізації цієї педагогічної умови є 

виховання у майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю ціннісного 

ставлення до міжособистісних стосунків, стимулювання сприйняття іншої 

сторони конфлікту як партнера, розвиток готовності до діалогічної взаємодії, 

подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного пошуку рішення. 

Доцільно відзначити, що Є. Богданов та В. Зазикін (2004) підкреслюють 

провідну роль гностичного компоненту в процесі формування 

конфліктологічної компетентності, тобто знання про суттєві характеристики 

конфлікту, які є основою для запобігання дій конфліктуючих осіб, розвиток 

умінь керувати конфліктом та виступати у ролі третьої особи. 

Слушним є зауваження Л. Гречман, О. Молокової та Т. Ушевої (2012) 

щодо міждисциплінарності конфліктології як науки, що пов'язано з тим, що 
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конфлікт – явище універсальне, а сама ця наукова дисципліна має теоретико-

прикладний характер. Поділяємо точку зору вчених про те, що у процесі 

навчання студентам необхідно ознайомитися з еволюцією уявлень про 

конфлікт і світ, філософією конфлікту і світу, основними теоретичними 

підходами до аналізу конфліктних ситуацій, технологіями врегулювання 

конфліктів й дотримання миру; засвоюють навички здійснення аналізу 

конфліктної взаємодії, використання сучасних теоретичних підходів у 

дослідженнях конфлікту й миру, визначення технологій й інститутів вирішення 

конфліктів тощо. 

Доречною є думка Н. Самсонової (2002), відповідно до якої будь-які 

професійні знання, знання про професійний конфлікт виступають важливим 

компонентом професійної культури і виконують функцію інформаційного 

базису для орієнтовно-перетворюючої діяльності фахівця в ситуаціях 

професійного конфлікту. 

О. Степаненко (2012) з’ясовано, що для конструктивного вирішення 

конфліктів майбутньому фахівцеві потрібно засвоїти як загальні знання 

(знання з філософії, соціології, педагогіки та психології), так і спеціальні 

(знання з психології конфлікту, знання про нормативні та моральні регулятори 

поведінки в умовах попередження та розв’язання конфліктів тощо). 

Продовжуючи наведену думку, О. Климентьєва (2015) виокремлює 

основні знання, які необхідно засвоїти для успішного здійснення 

антиконфліктної діяльності, а саме: знання основних понять і теоретичних 

положень конфліктології, усвідомлення значення для збереження психічного й 

фізичного здоров’я людей, які несуть величезні втрати в результаті різного 

типу руйнівних конфліктів; розуміння сутності конфлікту, його структури і 

функцій, причин і механізмів виникнення та динаміки протікання; уявлення 

про основні типи конфліктів, а також про особливості різних конфліктів у 

процесі здійснення службових обов’язків, про конфліктогенні фактори, 

розбіжності й суперечності, що природно існують, а також постійно виникають 

і розв’язуються під час здійснення професійної діяльності; знання про 
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технологію управління конфліктами, основними складниками якої є: 

діагностика, профілактика (запобігання), подолання (розв’язання) конфліктів. 

У процесі реалізації другого завдання формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю – 

здобуття інтегрованих знань в галузі конфліктології – відбувається завдяки 

забезпеченню інтегративних зв’язків між дисциплінами циклів соціально-

гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, 

професійної та практичної підготовки, виокремленню конфліктологічної 

проблематики в змісті цих дисциплін, створенню єдиної змістово-тематичної 

системи щодо сутності, природи та способів вирішення конфліктів й навчанню 

студентів переносити здобуті знання на нові ситуації.  

Вважаємо, що третє завдання доцільно сформулювати як забезпечення 

розвитку конфліктологічних умінь. Посилаємося на положення З. Дрінки 

(2000), відповідно до якого представлено сукупність умінь вирішення 

професійних конфліктологічних завдань. Останні класифіковано дослідницею 

за шістьма групами (завдання з діагностики, прогнозування, стимулювання, 

попередження, моделювання, вирішення конфліктів) відповідно до логіки 

управління конфліктом, конфліктологічних процесів і структурниї елементів 

цілісного педагогічного процесу. Відповідно дослідницею виокремлено шість 

груп умінь з:діагностики конфліктної ситуації: спостерігати прояв 

конфліктогенів; визначати за прямими й непрямими ознаками природу 

конфлікту, об'єкт конфлікту й опонентне коло, тип опонента й тип конфлікту; 

складати картографію конфлікту;  здійснювати прогнозування конфлікту: 

спостерігати прояв чинників, що мають вірогідний вплив на розвиток 

конфліктної ситуації; здійснювати самоспостереження з метою виявлення 

власного психофізичного стану в конфліктній ситуації, що склалася; 

співвідносити об'єкт конфлікту із системою професійних і власних ціннісних 

орієнтації; формулювати мету подальшої конфліктної діяльності; робити 

адекватний вибір конфліктного стилю на основі аналізу конфліктної ситуації; 

попереджати конфлікт: застосовувати прийоми профілактичної амортизації дій 
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опонента; використовувати психологічний захист з метою зняття психічного 

напруження; змінювати установку на сприйняття людини, з якою нелегко 

спілкуватися у професійних ситуаціях; вести діалогове спілкування; володіти 

способами вирішення конфліктної ситуації з позиції третьої особи; 

стимулювати конструктивні конфлікти: актуалізувати мотиви, що ініціюють 

конфлікт; вести конструктивну дискусію, володіти технікою відкритої 

розмови; використовувати методи боротьби за наявності перешкоджаючих дій 

з боку опонента в об'єктивних конфліктах; моделювання виховуючих й 

повчальних конфліктних ситуацій: використовувати інтерактивні методи 

навчання й систему бінарних методів виховання; володіти способами і 

прийомами перетворення конфліктної ситуації у виховну; вирішення 

конфліктів: змінювати характеристики елементів конфліктної ситуації (дії з 

об’єктом конфлікту; зміна стосунків «опонент – об'єкт конфлікту», «опонент – 

опонент»); здійснювати переконуючий вплив на опонентів; використовувати 

прийоми конструктивної критики; володіти технологією ведення бесіди й 

переговорів (Дрінка, 2000). 

М. Фіцдаф (M. Fitzduff) (2006), керівник магістерської програми із 

співіснування та конфлікту (Coexistence and Conflict) університету Брандайс 

(США), вважає, що в результаті навчання випускники мають опанувати 

наступні компетенції-уміння, пов’язані із вирішенням конфліктів:  аналізувати 

конкретні конфлікти, включаючи наявні й виникаючі структурні та 

психокультурні чинники, через читання відповідної літератури, 

вислуховування думок ключових груп та осіб, задіяних у конфлікті; звертати 

увагу на досвід (успішний і неуспішний) попередніх втручань і розуміти 

культурну чутливість включених у конфлікт осіб; виробляти стратегію впливу 

на проблеми співіснування; забезпечувати та розвивати партнерство з іншими 

організаціями та громадами; планувати процеси моніторингу та оцінювання 

ситуації у співпраці з місцевими і зовнішніми партнерами; впроваджувати 

рішення і програми спільно з партнерами тощо. 
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На нашу думку, реалізація третього завдання сприятиме якісному 

здійсненню професійної діяльності майбутнім фахівцем з реклами і зв’язків з 

громадськістю в умовах конфлікту, оскільки розвиток конфліктологічних умінь 

передбачає засвоєння конкретних способів виконання дій із конструктивного 

вирішення конфліктів. Сформованість спектру вмінь (комунікативних, 

перцептивних, прогностичних, креативних, саморегуляції) уможливлює 

здійснювати широкий спектр дій, пов’язаних із конструктивним вирішенням 

конфліктів майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю, а саме: 

профілактика, ефективне управління конфліктами, передбачення та 

запобігання їх негативним наслідкам, саморозуміння й самооцінювання, 

розуміння та оцінювання інших, здійснення впливу на партнера з метою 

конструктивної взаємодії, виявлення індивідуальних, групових й 

організаційних проблем, орієнтування в конфліктних ситуаціях професійного 

характеру, вибір оптимальних або нестандартних способів вирішення 

конфліктів, збереження рівноваги, реалізація механізмів саморегуляції, 

рефлексія власної конфліктно-компетентної поведінки й поведінки інших.  

Четвертим завданням формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю визначено набуття 

практичного досвіду конструктивного вирішення конфліктів. Цінним є 

спостереження С. Гіренка (2009), що студенти першого року навчання часто 

відчувають суперечність між новими знаннями, вміннями та наявністю 

особистісного деструктивного конфліктологічного досвіду; між намаганням 

відстояти власну позицію (егоїстична спрямованість) та моральними нормами, 

груповими цінностями (колективна); між розумінням необхідності 

контролювати себе під час конфлікту та власними негативними емоціями, які 

впливають на об’єктивність аналізу конфліктної ситуації, конфліктну 

поведінку тощо. Водночас, на переконання автора, студенти, переживаючи 

нові для себе внутрішні та міжособистісні суперечності, отримують новий 

конфліктологічний досвід, який згодом вплине на їх власну поведінку, зробить 

її більш раціональною та адаптивною. 
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Значущими є ідеї Т. Дрожжиної (2006) щодо набуття досвіду запобігання 

і розв’язання конфліктів з різними суб’єктами освітнього процесу. На думку 

дослідниці, цей процес відбувається разом зі самоспостереженням, 

самооцінкою, рефлексією й коригуванням своєї діяльності, розвитком 

комунікативних здібностей, соціальної перцепції, оволодінням складними 

механізмами ведення діалогу. Науковець зазначає, що необхідною є організація 

навчання з опертям на суб’єктний досвід. Це уможливить реалізацію учнем 

(студентом) себе в різних видах діяльності, актуалізацію його власного досвіду, 

ефективне сприйняття досвіду інших, визначення своїх можливостей щодо 

установлення конструктивних взаємин з оточенням і виявлення особистісних 

труднощів, які викликають конфлікти, складність взаємодії із самим собою й 

іншими людьми; проектування конкретної роботи з усунення бар’єрів у 

стосунках з людьми у процесі урегулювання конфліктних ситуацій. 

Вважаємо, що реалізація четвертого завдання сприятиме збереженню 

конфліктологічної позиції майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю. Набуття практичного досвіду конструктивного вирішення 

конфлікту дозволяє студентам позбутися пасивної позиції та неефективного 

поводження в умовах конфлікту – побоювання та уникнення труднощів або 

навпаки прояву нестриманості та агресивності.  

Майбутній фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю усвідомлює 

себе і як суб’єкта комунікації, й як суб’єкта професійної діяльності, прагне до 

самовдосконалення, здатний визначити різноманітні конфліктогенні чинники, 

знає, як подолати перешкоди у взаємодії з іншими людьми. Вважаємо, що 

людина зі сформованою конфліктологічною позицією здатна швидко й гнучко 

приймати необхідні рішення в ситуації конфлікту.  

Визначені педагогічні умови взаємопов’язані та доповнюють одна одну, 

їх урахування забезпечує ефективність формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в 

освітньому процесі закладу вищої освіти.  
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2.3. Модель реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю 

 

Реалізація мети і завдань дослідження, перевірка його гіпотези зумовили 

необхідність створення моделі реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю.  

Підґрунтям для її розроблення став теоретичний аналіз поняття «модель» 

і «моделювання». У науковій літературі модель визначається як: схема для 

пояснення якогось явища або процесу образ (у тому числі умовний або 

уявний – зображення, опис-схема, креслення, графік, план, карта тощо) або 

прообраз (зразок) якого-небудь об’єкта або система об’єктів (оригіналу 

моделі), що використовується за певних умов як їх заміщення або представник; 

суб’єктивне відтворення у свідомості людини або групи людей і зовнішнє 

відображення різними способами та формами найбільш суттєвих ознак, рис і 

якостей, властивих конкретному об’єкту, процесу, які об’єктивно йому 

притаманні і дають загальне уявлення про феномен чи його окремі складові; 

відображення цілісного, динамічного особистісно-професійного явища, яке 

вирізняється особливою, тільки йому характерною динамічною структурою, 

що потребує комплексних етапів, форм і методів його формування, реалізація 

якої забезпечується ефективною організацією педагогічної підготовки 

(Гончаренко, Зязюн, Ничкало, Дубинчук, Талалуєва, Молчанова,  Лук’янова, 

2000; Сурмін, 2006; Маслов, 2008; Мачинська, 2013). 

На особливу увагу заслуговує думка Л. Хоружої (2004), що модель має 

пізнавальний потенціал тільки в тому випадку, якщо вона відповідає об’єкту, 

який досліджується, здатна замінювати його в процесі вивчення та є 

акумулятором одержання про нього нової інформації. 

Поняття «модель» співвідноситься з поняттям «моделювання», яке 

загалом визначають як «науковий метод пізнання явищ та процесів за 
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допомогою відтворення їх характеристик та інших об'єктів – спеціально 

створених з цією метою моделях», успішність якого значною мірою залежить 

від наявності «теорії, що описує явище, яке підлягає моделюванню, а також від 

міри формалізації цієї теорії» (Волович, Тарасенко,  Захарченко, 1998, с. 337-

338). 

Метод моделювання широко використовується в сучасних психолого-

педагогічних дослідженнях, що підтверджується працями вітчизняних і 

зарубіжних учених (С. Архангельський (1980), В. Беспалько (1989), 

М. Кондаков (1975), В. Краєвський (2006), О. Пирогова (2004), С. Сисоєва 

(2009), Ю. Татур (1989), Л. Хоружа (2004), В. Ясвін (2000) та ін.).  

В. Краєвський (2006) відносить моделювання до теоретичних методів, за 

допомогою яких можуть бути перетворені ділянки педагогічної дійсності, 

удосконалена педагогічна діяльність і – в загальному вигляді – позначено, що 

потрібно зробити, щоб цю діяльність поліпшити.  

М. Кондаков (1975) та О. Пирогова (2004) під моделюванням в освіті 

розуміють процес штучного створення моделі, яка схематично, у спрощеному 

вигляді відображає частину дійсності та відтворює структуру, якості, сутнісні 

взаємозв’язки між елементами об’єкта, важливі для певного дослідження. 

Наголошуючи на доцільності моделювання освітнього процесу, 

С. Архангельський (1980) зазначає, що це надає можливість: створювати 

узагальнену, абстрактну модель об'єкта за наслідками вивчення різних сторін 

оригіналу; розглядати модель як замінник або представник об'єкта вивчення 

явища, що відбуваються в дійсних об'єктах за наслідками розрахунків, 

вимірювань, спостережень і логічного аналізу, що проводиться на основі 

моделей. 

Цю думку поділяє О. Дахін (2003), визначаючи моделювання як метод 

дослідження педагогічних фактів і аналогічних фрагментів педагогічної 

реальності. На підставі цього моделювання забезпечує внесення «у 

педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до завдань і 

гіпотези дослідження забезпечення зв’язку між досліджуваними явищами, 
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здійснення якісного аналізу і кількісного вимірювання внесених змін і 

результатів усього процесу» (с. 25). 

Водночас учені одностайні в тому, що моделювання суттєво підвищує 

ефективність освітнього процесу, передбачає дослідження, оцінювання та 

інтерпретацію наукової інформації на всіх етапах конструювання, надає 

можливість відтворити не тільки статику процесу, а і його динаміку, дозволяє 

прогнозувати його розвиток. 

Із позиції нашого дослідження науковий інтерес становлять висновки  

І. Зязюна (1997), В. Маслова (2008), Г. Сагача (1997), В. Ягупова (2007) 

стосовно того, що моделювання, як система дій, забезпечує адекватне 

засвоєння модельованих властивостей, зв’язків і відношень пізнавального і 

перетворювального об’єкта, що передбачає врахування вимоги до розробки 

дидактичної моделі, а саме: повинна відображати цілісність та 

цілеспрямованість процесу педагогічної підготовки; відповідати реальним 

властивостям структурних елементів змодельованого об’єкта (системи); мати 

відтворювальний характер, що уможливлює її експериментальну перевірку. 

Л. Сольвар (2005), розглядаючи особливості моделювання в освітньому 

процесі, наголошує на важливості врахування основних принципів, на яких має 

ґрунтуватися означений процес, а саме: цілісність (необхідність системного 

відображення діяльності з урахуванням її складників); динамічність 

(відображення процесу формування і розвитку конкретного фахівця); 

ієрархічність (взаємозумовленість характеристик); амбівалентність 

(взаємодоповнюваність і єдність протилежних якостей, аналіз і виявлення 

професійних характеристик діяльності); відкритість (можливість використання 

моделі з подальшою трансформацією й модернізацією без суттєвої зміни 

структури). 

Узявши за основу визначення моделювання як методу опосередкованого 

теоретичного керування об’єктом, який досліджує не сам об’єкт, а штучно 

створену або природну систему, що перебуває в певній відповідності до 

об’єкта, який досліджується, було розроблено модель реалізації педагогічних 
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умов формування конфліктологінчої компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв'язків з громадськістю (Хоружа, 2004) (рис. 2.3.1). 

Представлена модель реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю включає три компоненти: 1) теоретико-методологічний, 

2) змістово-процесуальний, 3) контрольно-оцінювальний, взаємодія яких в 

освітньому процесі закладів вищої освіти здатна забезпечити цілеспрямоване 

формування означеної компетентності відповідно до специфіки професійної 

діяльності фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю.  

Теоретико-методологічний блок містить мету, яка полягає у формуванні 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами  і зв'язків з 

громадськістю, здатних до гармонізації міжособистісних стосунків для плідної 

співпраці суб’єктів професійної діяльності; адекватного сприйняття та 

розуміння конфліктів та зменшення деструктивного впливу та переведення їх у 

конструктивне русло.  

Відповідно до мети конкретизовано такі завдання, як: стимулювання 

мотивації щодо формування власної конфліктологічної компетентності; 

забезпечення володіння студентами інтегрованих знань в галузі конфліктології 

та конфліктологічними вміннями; сприяння набуттю практичного досвіду 

конструктивного вирішення конфліктів. 

Методологічна основа моделі відображає положення аксіологічного, 

компетентнісного, комунікативного, конфліктологічний підходів до 

досліджуваної проблеми (їх детальний опис здійснено у підрозділі 1.3.), які 

згідно з сучасними педагогічними уявленнями забезпечують ефективність 

формування конфліктологічної компетентності фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю у професійній діяльності. 
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Рис. 2.3.1.  Модель реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю  
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Мета: формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю 

Завдання: стимулювання мотивації щодо формування власної 

конфліктологічної компетентності; забезпечення володіння студентами 

інтегрованих знань в галузі конфліктології та конфліктологічними 

вміннями; сприяння набуттю практичного досвіду конструктивного 

вирішення конфліктів 

Підходи: аксіологічний, 

компетентнісний, 

комунікативний, 

конфліктологічний 

Принципи: системності і 

послідовності, міжпредметної 

інтеграції, освітньої рефлексії 

зв’язку теорії з практикою 
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 «Загальна та соціальна психологія», «Вступ до фаху», «Масова 
комунікація та інформатизація», «Теорія і практика рекламної та PR-
діяльності», спецкурс «Основи конфліктологічної компетентності 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю» 

 

традиційні: колективні (лекції); групові (семінарські, практичні); 
індивідуальні (самостійна робота); нетрадиційні: інтерактивні лекції 

(лекція-диспут, лекція-діалог тощо), тренінгові заняття, форум-театр 

традиційні: вербальні, наочні, практичні тощо; 
інтерактивні: проблемний метод, кейс-метод, метод проектів, 
презентації, вправи моделювання конфліктологічних ситуацій, 

самоаналіз ситуативно-рольові ігри, метод критичного аналізу 

інформаційних джерел 

інформаційні, ресурси мережі Інтернет, технічні засоби навчання, 
навчально-методичне забезпечення 
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У контексті розроблення моделі реалізації педагогічних умов 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю було екстрапольовано основні дидактичні принципи її 

реалізації: системності і послідовності, міжпредметної інтеграції, освітньої 

рефлексії, зв’язку теорії з практикою. 

Принцип систематичності і послідовності навчання зумовлює чітке 

структурування змісту навчального матеріалу, раціональний розподіл його на 

окремі смислові фрагменти, що визначає логіку і зв'язок між окремими його 

частинами з опорою на засвоєні раніше знання як підґрунтя для опанування 

нових. 

Принцип міжпредметної інтеграції передбачає уведення інтегрованих тем 

у фахові дисципліни, що дає можливість з різних сторін пізнати явище, поняття, 

досягти цілісності знань на основі усвідомлення концептуальних зв’язків між 

різними галузями знань та передбачає формування якісно нових знань, що 

характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю, системністю. При 

такій організації освітнього процесу долається роздрібненість, хаотичність, 

фрагментарність професійних знань, диференційованих за різними 

навчальними дисциплінами та сприяє формуванню більш високого рівня 

конфліктологічної компетентності. 

Принцип освітньої рефлексії передбачає усвідомлення суб’єктності через 

постійний рефлексивний аналіз власної діяльності та її наслідків для 

становлення в якості майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю, 

здатність формулювати рефлексивні оцінки щодо самоусвідомлення власних 

професійних умінь і особистісних якостей, набуття студентами професійно 

рольового особистісного досвіду завдяки актуалізації смислового переживання 

у процесі рефлексивної взаємодії суб’єктів навчання. 

Принцип зв’язку теорії з практикою дозволяє забезпечити необхідний 

зв'язок між засвоєнням теоретичних знань в практичних умовах, зокрема під 

час виробничої практики, здійснення їхньої самостійної пошуково-дослідної 

роботи у процесі пізнання суспільних явищ, звернення до нових досягнень 
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науки, їх свідоме використання майбутніми фахівцями з реклами і зв'язків з 

громадськістю під час набуття власного життєвого досвіду. 

Змістово-процесуальний компонент охоплює фахові дисципліни 

(«Загальна та соціальна психологія», «Вступ до фаху», «Масова комунікація та 

інформатизація», «Теорія і практика рекламної та PR-діяльності») та спецкурс 

«Основи конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю» і визначає зміст спрямованого на формування 

конфліктологічної компетентності. 

Основними формами організації освітнього процесу є традиційні 

(колективні (лекції); групові (семінарські, практичні), індивідуальні 

(самостійна робота) і нетрадиційні: інтерактивні лекції (лекція-дискусія, 

лекція-діалог тощо).  

Найбільш ефективними формами формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю є 

тренінги, форум-театри, конструювання наративу. 

Тренінг як форма інтерактивного навчання сприяє формуванню і 

відпрацюванню вміння та навичок ефективної поведінки, під час якого 

створюються умови для саморозкриття учасників й самостійного пошуку ними 

способів вирішення власних психологічних проблем (Васильева, 2013). 

Мета застосування тренінгів у формуванні конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

полягає у включенні студентів до процесу пізнання себе та інших; 

моделюванні власної поведінки в конфліктній ситуації з аналізом перспективи 

свого професійного зростання; у формуванні рефлексії і вміння керувати 

своїми емоціями і почуттями; у набутті навичок співтворчості та партнерського 

спілкування, об’єктивації власної поведінки та прагненні до професійного 

самовираження у PR-діяльності. 

Значним потенціалом щодо формування конфліктологічної 

компетентності студентів є проведення форуму-театру. Останній на 

переконання вчених визначається як цілеспрямований, спеціально створений 



137 

процес передачі інформації від учасників до глядача і її засвоєння та 

відтворення акторами і залученими фахівцями, функціями якого є: навчальна 

(формування відповідних навчальних компетенцій); освітня (розширення 

світогляду, набуття знань про культуру спілкування); розвивальна (розвиток 

інтерактивних умінь); мотиваційно-спонукальна (спрямування до взаємодії); 

комунікативно-компенсаторна (формування ціннісного ставлення до 

спілкування, оцінювання себе як суб’єкта взаємодії); релаксаційна (створення 

доброзичливої атмосфери на занятті, зняття емоційного перенапруження, 

«організація успіху») (Артюх, 2009; Виштак, 2014; Доусэт, 2007; Еделева, 

2007; Єделєєва, 2004; Захарченко, 2007; Капінус, 2012; Касько, 2009; Кравцова, 

2009). 

Проведення форуму-театру забезпечує розвиток суб'єктності особистості, 

здатної до самоідентифікації та конструктивного вирішення конфліктів за 

допомогою розкриття сутності майбутніх фахівців в професійній поведінці 

щодо інших фахівців та самих себе. Нестандартні умови проведення форуму-

театру виступають в якості двигуна розвитку особистості майбутніх фахівців. 

Окрім того, форум-театр – це унікальний «безпечний» простір для 

відстоювання власної думки під час вирішення конфлікту (Розуміємо права 

людини, 2012; Міжнародна Школа; 2016). 

Ефективність формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю відповідно до визначених форм 

забезпечувалося використанням різноманітних методів – традиційних та 

інтерактивних. Традиційні методи охоплюють вербальні, наочні, практичні 

тощо; інтерактивні – проблемний метод, кейс–метод, метод проектів, 

презентації, вправи моделювання конфліктологічних ситуацій, самоаналіз, 

ситуативно-рольові ігри, метод критичного аналізу інформаційних джерел. 

До найбільш ефективно дієвих методів у процесі формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю слід віднести метод конструювання наративу (Брокмейер,  

Харре, 2000; Літвінова, 2012; Минаева, 2015).  
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З точки зору психології наратив інтерпретують як специфічний спосіб 

конструювання реальності Дж. Брунер (Bruner, J.) (2003), формy усвідомлення, 

притаманнy процесам пізнання, структурування діяльності, впорядкування 

досвіду (І. Брокмейер, Р. Харре (2000)), засіб саморозуміння і 

самопред’явлення (П. Рікер (P. Ricoeur) (1991), Н. Чепелєва (2006)). 

Значущими для нашої роботи є ідеї М. Луканіної та Л. Салієвої щодо 

застосування наративу в сфері зв’язків з громадськістю, суть якої полягає у 

вибудовуванні стосунків з цільовими аудиторіями й формуванні громадської 

думки. Аналіз ідей науковців уможливлює виявити такі особливості наративу: 

1) конструювання історій про реальних людей з метою репрезентації 

ідей, створення картин світу. Аргументація в таких текстах здійснюється за 

допомогою сугестивних образів , що зумовлює їх міфотворчий потенціал; 

2) маніпулювання свідомістю досягається в основному не за рахунок 

експресивної лексики, категоричності позиції й емоційності, а за допомогою 

відбору інформації, її компонування й вибудовування тексту, вибору жанрово-

стилістичного оформлення й лексичних одиниць, відповідних цитат тощо з 

метою створення необхідного авторові образу або історії. 

Як зазначають науковці, опанування наративного методу в обох його 

аспектах (аналітичному й синтетичному) є необхідним для того, щоб адекватно 

оцінювати мовлення, «витягувати» потрібні сенси для ухвалення оперативних 

рішень, не давати себе захопити й змусити виконувати дії, невигідні собі й 

суспільству, а також уміти створювати монолог, вести діалог й управляти 

системою мовних комунікацій у межах власної компетенції (Луканина,  

Салиева, 2014). 

Відповідно конструювання наративу спонукає до вирішення нових 

завдань, застосування різних моделей поведінки у професійних ситуаціях та 

нестандартних умовах, а це водночас зумовлює зростання бажання проявити 

свої можливості у процесі професійної діяльності, передбачає вміння 

контролювати не лише результати своєї діяльності, а й рівень власного 

професійного розвитку. 



139 

Крім того, ефективність формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю забезпечується 

засобами навчання (інформаційні, ресурси мережі Інтернет, технічні засоби 

навчання, навчально-методичне забезпечення тощо), що дозволяє підвищити 

інформаційну насиченість навчального матеріалу,  ілюстративність і наочність, 

допомогти студентам самостійно здобувати нові знання на базі сучасних 

засобів телекомунікацій та доступу до світових банків знань; розширити 

можливості для самостійної пізнавальної діяльності студентів і активізувати 

їхнє творче мислення, пізнавальну активність. 

Наступність реалізації визначених педагогічних умов забезпечується 

реалізацією трьох взаємопов’язаних і взаємозалежних етапів формування 

означеної компетентності (мотиваційно-стимулювального (1 курс), 

професійно-орієнтованого (2-3 курс), результативно-рефлексивного (4 курс), 

наступність яких зберігається впродовж усього терміну навчання майбутніх 

фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю у закладах вищої освіти. 

З метою представлення логічності процесу формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю розглянемо мотиваційно-стимулювальний, професійно-

орієнтований, результативно-рефлексивний етапи детальніше.  

Мотиваційно-стимулювальний етап спрямовувався на формування 

позитивної мотивації до оволодіння цінностями професії, усвідомлення 

значення конфліктологічних знань, вмінь у професійній діяльності, 

спрямованості на конструктивне вирішення конфлікту. Цьому сприяло 

педагогічне доцільне збагачення змісту дисциплінами циклів соціально-

гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, 

професійної та практичної підготовки конфліктологічним компонентом на 

основі між- та метапредметних інтеграційних зв’язків, що забезпечує 

інформативність навчання, розширення пізнавальних можливостей студентів, 

їхньої творчої активності. 
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Професійно-орієнтований етап забезпечував набуття студентами 

інтегрованих знань в галузі конфліктології (історичної, філософської, 

політологічної, юридичної, психологічної, соціологічної тощо) та формування 

конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, прогностичних, 

креативних, саморегуляції) у процесі вивчення тем спецкурсу «Основи 

конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю». Розроблений спецкурс, розрахований на 62 год. (лекційних – 

24 год., семінарських – 14 год., практичних – 18 год., самостійної 

індивідуальної роботи – 6 год.) (додаток У), спрямований на виконання 

завдань: усвідомлення студентами ролі конфліктологічної компетентності у 

професійній діяльності; формування уявлення про конфлікт, типологію, 

функції, причини види і засоби розв’язання конфліктів; оволодіння методиками 

та технологіями аналізу природи конфліктів та методів ефективного 

управління ними; формування здатності у студентів керуватися набутими 

конфліктологічними знаннями і вміннями на основі отриманого досвіду у 

самостійній практичній професійній діяльності; стимулювання потреби 

студентів у професійному саморозвитку; формування творчої особистості 

майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю, розвитку його 

індивідуальності. 

Студенти залучалися до роботи з афоризмами, аналізу суб'єктивних та 

об'єктивних причин й складових вирішення конфлікту (вербалізація почуттів, 

створення діаграми Вена, колективні обговорення, перегляд та аналіз 

відеороликів, розроблення та проведення ділової гри), використання 

майндмеппінгу (створення карт пам’яті), доповнення змісту навчального 

матеріалу (підготовка інформаційних повідомлень, колективні обговорення); 

виконання індивідуальних та групових кейсів тощо.  

Результативно-рефлексивний етап передбачав набуття і реалізацію 

практичного досвіду конструктивного вирішення конфліктів студентів у 

процесі професійної діяльності; формування їхнього досвіду та стійкою 

конфліктологічної позиції в ході професійної діяльності під час проходження 
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виробничої практики; спрямованість студентів на здійснення аналізу і 

самоаналізу професійно-конфліктологічних ситуацій, самопізнання, рефлексії, 

до самовизначення в інформаційно-комунікативному середовищі.  З цією 

метою під час практичних занять було впроваджено елементи 

конфліктологічного тренінгу, спеціальні вправи, ігри, аутотренінги відповідно 

до розробленого практикуму з формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. Це сприяло 

виробленню у студентів стійкої конфліктологічної позиції; усвідомлення себе 

як суб’єкта комунікації у професійній діяльності; здатності аналізувати 

конфліктологічну ситуацію та створювати доброзичливу атмосферу у процесі 

вирішення конфлікту; вмінню володіти своїми емоціями, почуттями; 

формуванню конфліктологічної «Я-концепції».  

Контрольно-оцінювальний компонент моделі реалізації педагогічних 

умов формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв'язків з громадськістю передбачає після завершення кожного з 

етапів виявлення рівня сформованості означеної компетентності студентів 

(низький, середній, високий) на основі здійснення моніторингу за мотиваційно-

ціннісним, когнітивно-практичним, контрольно-корегувальним критеріями та 

їх показниками, які схарактеризовано у підрозділі 2.1. 

Таким чином, спроектована модель реалізації педагогічних умов 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю характеризується цілісністю, рівневістю, логічністю; 

враховує положення аксіологічного, компетентнісного, контекстного 

комунікативного, конфліктологічного підходів; відображає  дидактичні 

принципи, зміст, структуру, форми, методи організації навчання і реалізується 

поетапно (мотиваційно-ціннісний, професійно-орієнтований, результативно-

рефлексивний етапи), а результатом її реалізації є сформована 

конфліктологічна компетентність майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з 

громадськістю.   
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Висновки до розділу 2 

 

За результатами наукового пошуку відповідно до структурних 

компонентів конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю визначено критерії її діагностики: мотиваційно-

ціннісний, (показники: розуміння конфлікту як природного явища, 

невід’ємного елементу суспільного життя; сприйняття іншої сторони 

конфлікту як партнера, готовність до діалогічної взаємодії; ціннісне ставлення 

до міжособистісних стосунків; спрямованість на вирішення конфлікту шляхом 

подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного пошуку рішення); 

когнітивно-практичний (показники: повнота засвоєння інтегрованих знань про 

сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів; усвідомлена потреба у 

набутті конфліктологічних умінь; ступінь сформованості конфліктологічних 

умінь (комунікативних, перцептивних, прогностичних, креативних, 

саморегуляції); контрольно-корегувальний (показники: здатність: виявляти 

об’єктивні та суб’єктивні чинники, які призводять до конфліктів; проектувати 

конкретну роботу з усунення перешкод у стосунках з іншими людьми; 

усвідомлювати себе як суб’єкта комунікації та майбутньої професійної 

діяльності; стійкість конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю; оцінка виявлення ступеня стійкості 

конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і зв’язків). 

На основі визначених критеріїв і показників, трьох рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю (високого, середнього, низького) було проведено 

констатувальний етап експерименту, результати якого засвідчили переважно 

низький та середній рівень сформованості конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.  

У ході дослідження виявлено, що формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у 

закладах вищої освіти забезпечується педагогічними умовами, провідними з 
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яких є: орієнтація процесу вивчення дисциплін професійного циклу на 

суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та самоактуалізації; 

створення креативного середовища; забезпечення діалогізація освітнього 

процесу; спонукання майбутніх фахівців з реклами та зв’язків громадськістю 

до рефлексивної діяльності. 

Реалізація педагогічних умов передбачала вирішення основних завдання 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю:  

– спрямування мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю на конструктивне вирішення конфліктів;  

– здобуття майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з 

громадськістю інтегротавних знань в галузі конфліктології; забезпечення 

розвитку конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю;  

– набуття майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю 

практичного досвіду конструктивного вирішення конфліктів. 

З урахуванням визначених педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю було розроблено модель їх реалізації, яка характеризується 

цілісністю, інтегративністю, рівневістю та складається з теоретично-

методологічного, змістово-процесуального, контрольно-оцінювального 

компонентів, взаємодія яких в освітньому процесі здатна забезпечити 

цілеспрямоване формування конфліктологінчої компетентності цих майбутніх 

фахівців.  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Тітаренко 2015c, Тітаренко 2015e, Тітаренко 2016a, Тітаренко 2016b, 

Тітаренко 2016c, Тітаренко 2016e). 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ І ЗВ’ЯЗКІВ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

У розділі викладено методику організації дослідно-експериментальної 

роботи; висвітлено організацію та хід формувального етапу педагогічного 

експерименту; здійснено статистичну обробку даних, проаналізовано та 

узагальнено результати формувального експерименту. 

 

 

3.1. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної 

роботи 

З метою дослідження конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю було розроблено програму і 

методику наукового пошуку, визначено провідні ідеї та основні педагогічні 

підходи до розв’язання поставлених завдань, визначені етапи проведення. 

Мета й завдання педагогічного експерименту обумовлені висунутою 

гіпотезою. Метою є перевірка ефективності реалізації педагогічних умов 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю.  

Ми дотримувалися розуміння сутності педагогічного експерименту за 

С. Гончаренком (2008) як такого, що «дає можливість одержати нові знання 

про причинно-наслідкові відношення між педагогічними факторами, умовами, 

процесами за рахунок планомірного маніпулювання однією або кількома 

дійсними (факторами) і реєстрації відповідних змін у поведінці об’єкта чи 

системи, які вивчаються» (с. 174). 

Педагогічний експеримент здійснювався упродовж 2012-2017 рр. у три 

етапи.  
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На першому етапі дослідження (2012 – 2013 рр.) здійснювався 

теоретичний аналіз філософських, педагогічних, психологічних джерел з 

проблеми дослідження, законодавчих документів з проблем професійної 

освіти, статистичні дані ефективності освітньої діяльності закладів вищої 

освіти, що дало змогу сформулювати об'єкт, предмет, визначити мету, 

завдання, концептуальну ідею, гіпотезу, уточнити зміст поняття 

«конфліктологінча компетентність», компоненти конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, 

підготовлено навчально-методичні матеріали для проведення педагогічного 

експерименту. 

Упродовж 2013 – 2014 рр. (другий етап) було проведено констатувальний 

експеримент, мету якого передбачали в аналізі стану формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і звязків з 

громадськістю.  

У ході другого етапу констатувального експерименту вирішувалися такі 

завдання: 

– обґрунтувати критерії, показники та рівні сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з 

громадськістю; 

– здійснити аналіз стану сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв' язків з громадськістю; 

– провести педагогічну діагностику рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з 

громадськістю. 

Згідно з першим завданням та відповідно до структури конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю, 

представленої в другому підрозділі дисертації, було розроблено критеріальний 

апарат дослідження, що дозволило діагностувати рівень сформованості 

конфліктологічної компетентності студентів й фіксувати і динаміку 

формування в них означеної якості. При визначенні критеріїв і показників 
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сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю були враховані такі вихідні положення: 

критерії повинні відображати основні закономірності формування 

конфліктологічної компетентності фахівців; взаємодоповнюваність критеріїв, 

які використовуються для оцінки вираження розвиненості основних складових 

конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю; якісні показники повинні виступати в єдності з кількісними; 

критерії повинні бути розкриті через ряд якісних ознак (Сотська,  Тітаренко, 

2018). 

З метою вирішення другого завдання вивчалися навчальні плани 

підготовки за спеціалізацією «Реклама і зв’язки з громадськістю» галузі знань 

06 «Журналістика» (спеціальності 061 «Журналістика»), робочі навчальні 

програми фахових дисциплін; з'ясувалося розуміння викладачами і працівника 

рекламних і маркетингових агентств значущості володіння конфліктологічною 

компетентністю фахівцями, стан спеціальної підготовки, причини недоліків 

навчальної підготовки, здійснювали педагогічне спостереження за освітнім 

процесом.  

Педагогічна діагностика сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

здійснювалася на основі визначених критеріїв та їх показників. З цією метою 

було підібрано комплекс педагогічних методів, психологічних і педагогічних 

діагностичних методик відповідно до структурних компонентів 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з 

громадськістю.  

З урахуванням результатів констатувального етапу підготували програму 

формувального експерименту, який передбачав дослідно-експериментальну 

перевірку гіпотези, концептуальних положень, перевірки визначених і 

теоретично об ґрунтованих педагогічних умов, які забезпечують ефективність 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю. 
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Було розроблено навчально-методичне забезпечення з формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю (програма «Формування конфліктологічної компетентності 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю» (Тітаренко, 2018), посібник-

практикум з формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців 

з реклами і зв'язків з громадськістю (Сотська,  Тітаренко, 2018), що 

підготовлено для навчальних занять і самостійної роботи, охоплює пошукові, 

творчі, контрольні, тестові, конфліктологічно-ситуаційні завдання.  

Дослідна робота проводилася на кафедрі соціальних комунікацій 

Харківського національного економічного університет імені Семена Кузнеця 

та Херсонського державного університету, а також на базі кафедри політології 

та національної безпеки Київського національного університету імені Вадима 

Гетьмана. На різних етапах дослідження в експерименті брали участь 262 

студента, 36 викладачів. 

Було обґрунтовано кількісний та якісний склад контрольних (КГ) та 

експериментальних (ЕГ) груп для формувального етапу дослідно-

експериментальної роботи.  

 Упродовж 2014 – 2017 рр. (третій етап) здійснювалася дослідно-

експериментальна перевірка ефективності формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, 

зокрема перевірку педагогічних умов і апробацію моделі реалізації 

педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

На початок експерименту контрольна та експериментальна групи 

знаходилися в однакових стартових умовах. Вихідні умови експериментальних 

і контрольних груп були тотожні, оскільки чисельність студентів у них була 

майже однакова, в цілому з однаковим рівенем знань, умінь, навичок. У 

подальшому навчання в експериментальній групі було організовано згідно з 

визначеними педагогічними умовами, за програмами фахових дисциплін, 

збагачених відповідним змістом, формами, методами, у контрольній групі – 
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навчання здійснювалося в усталених умовах. Навчання в експериментальній 

групі відзначалося проблемним характером, відбувалося з урахуванням теорії 

конфліктології, соціології, психології, педагогіці, на засадах міжпредметної 

інтеграції. Студенти експериментальної групи залучалися до виконання 

конфліктологічно-ситуаційних, проблемно-пошукових, творчих завдань, 

кейсів, до рольових ігор, конфліктологічного тренінгу, підготовки і проведення 

професійно орієнтованих форум-театрів, написання наративів. У контрольній 

групі це відбувалося в межах традиційних робочих навчальних програм 

фахових дисциплін з елементами названих вище організаційних форм і 

методів.  

Формувальна дослідно-експериментальна робота здійснювалася 

відповідно до трьох взаємопов’язаних і взаємозумовлених етапів (мотиваційно-

стимулювального, професійно-орієнтованого, результативно-рефлексивного). 

Завдання формувальної дослідно-експериментальної роботи полягли у: 

– спрямуванні мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю на конструктивне вирішення конфлікту; 

– здобутті майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з 

громадськістю інтегрованих знань у галузі конфліктології; 

– забезпеченні розвитку конфліктологічних умінь майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю; 

– набуття майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю 

практичного досвіду конструктивного вирішення конфліктів. 

Результативність експериментальної роботи оцінювалася шляхом 

виявлення динаміки змін кількісних показників компонентів конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і звязків з громадськістю, 

визначених відповідно до обраних методик їх діагностування.  

Для статистичної перевірки факту однакового рівня сформованості 

конфліктологічної компетентності студентів контрольної та експериментальної 

груп наприкінці проведення експерименту використано метод К. Пірсона 

(критерій 2 ). Це дозволило на основі порівняння емпіричних значень 
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критерію контрольної і експериментальної груп виявити закономірності 

отриманих результатів та підтвердити правомірність висунутої гіпотези 

дослідження. 

 

 

3.2. Динаміка формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю 

 

Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв'язків з громадськістю відбувалося поетапно, що дозволило 

простежити динаміку її формування в учасників педагогічного експерименту. 

 На першому курсі (мотиваційно-стимулювальний етап) надавали 

пріоритету особистості студентів, формуванню в них адаптації до умов 

навчання, позитивної мотивації до цінностей професії, конфліктологічно 

цінних знань, умінь у професійній діяльності. З цією метою для студентів І 

курсу під час вивчення дисциплін «Загальна та соціальна психологія», «Вступ 

до фаху», «Масова комунікація та інформація», «Теорія і практика рекламної 

та PR-діяльності» було упроваджено додаткову пізнавальну інформацію, 

розкриваючи значення конфлікту як виключно негативного явища та 

формування у студентів мотивації на уникнення конфлікту в майбутній 

професійній діяльності. 

З метою цілеспрямованого ознайомлення студентів з психологічними 

механізмами конфлікту на лекційному занятті з дисципліни «Загальна та 

соціальна психологія» було запропоновано в мікрогрупах обговорити зміст 

афоризмів, пов’язаних із поняттями «внутрішній конфлікт», «мотивація 

(рушійні сили) конфлікту», а саме: 

1. Глибоко в нашій свідомості живе невтамована жага конфлікту. Ви 

боретеся не стільки зі мною, скільки з людською природою (Артур Конан Дойл 

«Шерлок Холмс: Гра тіней»). 
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2. Основні теми для конфлікту – це ті, яким не знайшлося місця у 

власному мозку (Сабір Омуров). 

3. Якщо є готовність до конфлікту, привід для конфлікту знайдеться 

завжди (Ілля Шевельов). 

4. Внутрішній світ – початок усіх зовнішніх мирських конфліктів 

(Нестор Уваров). 

Окрім того, з метою спрямування мотиваційно-ціннісної сфери 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на конструктивне 

вирішення конфліктів студентам було поставлено завдання ідентифікувати 

різні способи вирішення конфліктів на прикладі афоризмів, визначити переваги 

та недоліки цих способів, колективно обговорити одержані результати: 

1. Уникнення: Якщо в житті є можливість зробити крок назад для того, 

щоб уникнути конфлікту – краще його зробити (Расім Мусабеков). 

2. Поступка, пристосування: Для того, щоб встояти на ногах у цьому 

житті, іноді доводиться наступати на горло власному «Я» (Аврелій Марк). 

3. Компроміс: Стояти на своєму часто означає проявляти впертість. 

Здатність до розумного вчинку – ознака здорового глузду (Джейн Остін 

«Нортенґерське абатство»). 

4. Суперництво: Слово «конфлікт» зазвичай означає конфлікт між 

організмами, кожен з яких прагне максимізувати власну виживаність (Річард 

Докінз). 

5. Співпраця: При діловому конфлікті відбувається обговорення 

проблеми. У психологічному конфлікті обговорюються особистості. 

Психологічний конфлікт призводить до взаємного знищення, а діловий 

вирішує проблему й зближує партнерів (Михайло Литвак). 

Окремим питанням розглядалася типологізацією конфліктних 

особистостей, розробленою Р. Бремсоном (R. Bramson) (1988) на основі його 

власного досвіду роботи з такими людьми. Так, конфліктні особистості 

поділяються на такі типи: 
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1) агресист – його висловлювання зазвичай образливі й безцеремонні, 

стає дратівливим, якщо його не слухають (проте під зовнішньою агресивністю 

приховується побоювання, що його визнають некомпетентним); 

2) скаржник – людина, яка засуджує інших (когось конкретно або весь 

світ у цілому) у всіх гріхах, але сама нічого не робить для вирішення проблеми; 

3) «розгнівана дитина» – за своєю природою не є злою, а вибух емоцій 

відображує її бажання взяти ситуацію під свій контроль; 

4)  максималіст – людина, котра хоче чогось негайно, навіть якщо в 

цьому немає необхідності; 

5) мовчун – тримає все в собі, не виказує роздратування, а потім раптово 

зганяє злість на комусь; 

6) «таємний месник» – людина, що завдає шкоди іншим за допомогою 

якихось махінацій, вважаючи, що таким чином вона відновлює справедливість, 

караючи винних; 

7) «помилковий альтруїст» – начебто допомагає іншим, але в глибині 

душі жалкує про це, що може згодом виявитися у вигляді саботажу, вимоги 

компенсації тощо; 

8) «хронічний обвинувач» – вишукує помилки інших, вважаючи, що він 

завжди правий, а проблему можна вирішити, звинувативши когось. 

Після цього викладачем сумісно зі студентами обговорювалися способи 

ідентифікації цих особистостей та вміння знайти з ними спільну мову за 

допомогою вербалізації почуттів. Важливим був аналіз першого враження про 

людину, неточність якого часто впливає на подальшу взаємодію. Зверталася 

увага студентів на прояви соціальної стереотипізації при сприйнятті 

оточуючих. Також обговорювалися проблеми незбалансованості рольових 

відносин між людьми, які у процесі міжособистісного спілкування люди 

грають не ті ролі, які очікує партнер по взаємодії; відмінність критеріїв й 

способів оцінки результатів діяльності один одним. 
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З метою перетворення студентів на активних суб’єктів освітнього 

процесу, вироблення в них усвідомленого ставлення до вирішення конфліктів в 

професійній діяльності зміст дисципліни «Вступ до фаху» було доповнено 

темою «Конфліктологічна компетентність фахівця сфери PR». Студенти 

дізнавалися про те, що професія фахівця з реклами і зв'язків з громадськістю є 

надзвичайно цікавою, захоплюючою й творчою. Водночас, при вирішенні 

професійних завдань, зокрема, розроблення концепції рекламного продукту, 

формування позитивного іміджу фірми або особи, налагодження комунікації з 

громадськістю, представлення інтересів організації на національному та 

міжнародному рівнях, виникають конфліктні ситуації, які потрібно 

прогнозувати та попереджувати. Відповідно фахівець з реклами і зв’язків з 

громадськістю повинен володіти конфліктологічною компетентністю.  

 Формування уявлення у студентів про специфіку професійної діяльності 

фахівця з реклами і зв’язків з громадськістю відбувалося під час розгляду 

окремого питання щодо відмінностей між паблик рілейшнз і спорідненими з 

ними діяльностями. Заняття з даної теми проводилося у формі лекції- диспуту, 

що передбачає залучення  студентів до міжгрупової дискусії, де розв’язувалися 

такі питання: «Чи можливо підготувати компетентнісного фахівця без 

врахування специфіки різних видів PR-діяльності?», «Чи пов’язані між собою 

галузі знань конфліктології і соціології?» тощо. У ході опрацювання 

пізнавальної інформації, вільного спілкування, висловлювання думок  студенти 

самостійно доходили до висновку, що між PR і рекламою існують відмінності, 

зокрема: у розходження мети (PR домагається розуміння та довіри до 

організації в цілому з боку громадськості; натомість реклама прагне вдало 

презентувати товар або послуги на ринку з метою продажу їх); розходження 

функцій (PR є функцією менеджменту, просування організації як інституту не 

тільки на ринку, але й у суспільстві, а  функція  реклами пов’язана з 

маркетингом, з питаннями розвитку ринку, стимулюванням реалізації 

конкретних товарів і послуг); розходження в об’єктах (PR має справу з 

громадянським суспільством у цілому; його повідомлення призначаються для 
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різноманітних цільових зовнішніх аудиторій (акціонери, продавці, лідери 

громадськості, політичні кола, групи захисників довкілля тощо), натомість 

реклама має справу з обмеженим сегментом винятково зовнішніх аудиторій 

(споживачами товарів і послуг). 

 В контексті даної теми також акцентувалася увага майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю суб'єктивних та об'єктивних причинах й 

складових вирішення конфлікту з урахуванням специфіки  професійної 

діяльності.  

Під суб’єктивними чинниками розглядалися емоції та почуття, які 

суттєво ускладнюють вирішення проблемних ситуацій. Майбутні фахівці з 

реклами і зв’язків з громадськістю опановували такий прийом як вербалізація 

(промовляння) почуттів під час конфлікту. У розробленні цього прийому ми 

спиралися на дослідження О. Сгонникової (2010) та І. Холковської (2013b). 

Студенти поділялися на дві групи. Члени першої групи моделювали дії 

учасників конфліктної ситуації. При цьому за кожним членом групи 

закріплювався учасник іншої групи, завданням якого була вербалізація 

почуттів, стану, думок того, кого він дублював. Репліка учасника конфліктної 

ситуації супроводжувалася паузою, під час якої «дублер» висловлював почуття 

та повідомляв про мотиви поведінки даного учасника. Виконавці ролей 

знаходили спосіб вирішення конфлікту, а згодом обидві групи аналізували 

його ефективність. Особлива увага приділялася усвідомленню студентами 

суб'єктивності трактування будь-якої конфліктної ситуації, коли кожний з 

учасників інтерпретує її з власної точки зору. Таким чином, ця вправа сприяла 

розвитку здатності студентів розпізнавати мотиви та почуття конфліктуючої 

сторони, давати їм об’єктивну оцінку.  

Наступним завданням майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю було в парах проаналізувати риси особистості, які є 

суб'єктивними передумовами конфлікту, визначити власні негативні риси, що 

можуть спричинити конфлікт, знайти спільні риси з партнером за допомогою 

діаграми Вена (див. рис. 3.2.1). 
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Рис. 3. 2. 1. Особистісні риси, що провокують конфлікт 

 

На основі роботи в парах проводилося колективне обговорення та було 

створено загальну класифікацію так званих «конфліктних особистостей». 

Доцільно відзначити, що вона виявилася майже аналогічною до класифікації, 

представленої в соціології та психології праці (Грицюта, 2014). Відповідно до 

неї виокремлено наступні типи конфліктних особистостей:  

1) демонстративний – прагне бути в центрі уваги, часто є джерелом 

конфліктів, хоча і не визнає цього; реагує бурхливо й емоційно; 

2)  ригідний – негнучкий, не здатний критично сприймати навколишню 

дійсність; прагне до самоствердження та підтвердження власної значущості;  

3)  некерований – імпульсивний, непередбачувана поведінка, зневага до 

загальноприйнятих норм,високий рівень агресії; 

4) педант – має високі вимоги до себе й оточуючих, уразливий, 

тривожний, стриманий в емоційних проявах; 

5) безконфліктний – нестійкий в оцінках й думках, легко піддається 

впливу інших, має слабку волю, прагне до уникнення конфліктних ситуацій. 

Після цього викладачем сумісно зі студентами обговорювалися способи 

ідентифікації цих особистостей та вміння знайти з ними спільну мову за 

допомогою вербалізації почуттів. Важливим був аналіз першого враження про 

людину, неточність якого часто впливає на подальшу взаємодію. Зверталася 

невміння 

слухати 

емоційність 

впертість 
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увага студентів на прояви соціальної стереотипізації при сприйнятті 

оточуючих. Також обговорювалися проблеми незбалансованості рольових 

відносин між людьми, коли в процесі міжособистісного спілкування люди 

грають не ті ролі, які очікує партнер по взаємодії; відмінність критеріїв й 

способів оцінки результатів діяльності один одним. 

Серед суб’єктивних причин конфлікту було виокремлено й інформаційні 

(недостатність інформації, втрата або її відсутність взагалі, перекручування в 

процесі міжособистісних і міжгрупових комунікацій). Студентам 

пропонувалися для перегляду та аналізу відеоролики, представлені в Інтернет 

відеохостінгу «Youtube» та навчальному порталі «Study.com». Майбутнім 

фахівцям з реклами і зв’язків з громадськістю було продемонстровано, що такі 

прийоми, як приховування, замовчування, нерозголошення інформації в 

процесі професійної діяльності часто породжують чутки, котрі зумовлюють 

виникнення конфліктних ситуацій. Зокрема, переглядалися та аналізувалися 

наступні відеоролики: «Вирішення конфліктів. «Цікаво про складне» (режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=VSqQEWhfzv0); «Що означає 

вирішення конфлікту на робочому місці? – Уміння, прийоми та методи» 

(«What Is Conflict Resolution in the Workplace? – Skills, Techniques&Methods», 

режим доступу: http://study.com/academy/lesson/what-is-conflict-resolution-in-the-

workplace-skills-techniques-methods.html); «Вирішення конфлікту між двома 

учасниками малої групи» «Addressing conflict betwent members of a small group» 

режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=idWeAY0K6kU); «Вирішення 

конфлікту: управління конфліктом в організаціях» («Conflict Resolution: 

Managing Conflictin Organizations», режим доступу: 

http://study.com/academy/lesson/conflict-resolution-managing-team-conflict-in-

organizations.html) та ін (Watch & Learn, 2016). 

У процесі роботи було також визначено об'єктивні причини конфліктів. 

Студенти поділялися на групи, кожною з яких було розроблено та проведено 

ділову гру, присвячену різним типам конфліктів об’єктивного характеру. Інші 

учасники визначали тип об’єктивних причин конфлікту: невідповідність 

https://www.youtube.com/watch?v=VSqQEWhfzv0
http://study.com/academy/lesson/what-is-conflict-resolution-in-the-workplace-skills-techniques-methods.html
http://study.com/academy/lesson/what-is-conflict-resolution-in-the-workplace-skills-techniques-methods.html
https://www.youtube.com/watch?v=idWeAY0K6kU
http://study.com/academy/lesson/conflict-resolution-managing-team-conflict-in-organizations.html
http://study.com/academy/lesson/conflict-resolution-managing-team-conflict-in-organizations.html


156 

структури організацій тій діяльності, якою вони займаються; 

дисфункціоналізація зв'язків організації з навколишнім середовищем, між 

структурними елементами організації, між окремими працівниками; 

невідповідність рівня працівника вимогам посади.  

На заняттях з дисципліни «Масова комунікація та інформація» студентам 

пропонувалося ознайомитися з поняттям «наративу» як  формою передавання 

корпоративних знань й цінностей, метафоричним вираженням принципів 

компані та його роллю в сфері зв’язків з громадськістю.  

З цією метою було студентами запропоновано ознайомитися з 

наративами рекламного характеру, проаналізовано матеріали інформаційного 

веб-порталу «Sostav.ua», зокрема, рекламний наратив німецького 

супермаркету, який представники громадськості звинуватили у прихованій 

пропаганді нацизму (Немецкий супермаркет, 2016). 

Цікавим також був приклад рекламного наративу компанії «Miller Lite», 

виробника пива. Було виявлено, що цей наратив провокує конфлікт між 

компанією та її конкурентом «Bud Light», оскільки висміює слоган останнього 

«Візьми одну прямо зараз» («Raise one to right now»). Натомість рекламний 

наратив «Miller Lite» містить таку фразу: «Bud Light» закликає взяти одну 

прямо зараз, але чому б не взяти вірну?» Також доповнюються та 

перефразуються інші слогани: «Bud Light» запрошує приєднатися до їх 

вечірки. Приходьте, а ми принесемо «Miller Lite»; «Більше смаку, менше 

вуглеводів» замість «Більше смаку, менше градусів» (Miller обвинила Bud, 

2016).  

Окрім того, було розглянуто ситуацію, коли після самогубства однієї зі 

співробітниць через високе навантаження в 2015 р. найбільше рекламне 

агентство Японії «Dentsu» вирішило переглянути принципи компанії, 

встановлені в 1951 р. Один із десяти принципів наказував працювати навіть на 

межі смерті. «Якщо ви взялися за справу, не кидайте її. Навіть якщо вас 

вбивають, не зупиняйтеся до тих пір, поки не досягнете мети». Водночас в 

офіційному перекладі компанії ця фраза звучить набагато м'якше: «Ніколи не 
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відмовляйтеся від свого завдання. Ставтеся до нього з такою ж твердою 

рішучістю й відповідальністю, як до власного життя» (Dentsu in Japan, 2016). 

У зв’язку із цим студентів ознайомлювали з думками експертів щодо ролі 

наративу в сфері медіакомунікацій, у тому числі з метою вирішення 

конфліктів, наприклад, що наратив дозволяє створити умови для залучення 

адресата в рекламну комунікацію, підвищити довіру до тексту та виступає 

ефективним мовним інструментом, який дозволяє урізноманітнити форми 

подачі основної маркетингової інформації (за О. Соболевою та Г. Чудиновою) 

(Соболева,  Чудинова, 2015). 

Вивчення рекламних наративів уможливило актуалізувати потребу 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в запобіганні 

конфліктам або конструктивному їх вирішенні за допомогою наративу. Також 

на цьому етапі студенти вивчали особливості наративу з метою його 

конструювання в самоосвітній діяльності: 

1)  використання багатої палітри жанрів: життєвої історії, відгуку, 

репортажу, експертного відгуку, історії бренду, коміксу тощо; 

2)  тип оповідача: експліцитний (від першої особи) є характерним для 

життєвої історії, відгуку, репортажу; імпліцитний (від третьої особи) 

організовує такі жанри, як історія бренду, комікс. Експліцитне вираження 

оповідача в тексті прирівнює його до героя події. Як правило, герой (персонаж) 

реклами – це типовий представник цільової аудиторії. 

 У рекламному тексті зв'язок оповідача та героя події сприяє 

ідентифікації адресата з учасником оповідання. Цільова аудиторія рекламного 

повідомлення, ідентифікуючи себе з героєм історії, переживаючи й 

співчуваючи подіям його життя, проектує проблеми й знайдене рішення на 

себе, при цьому отримуючи інформацію не тільки про певний продукт, а й про 

ситуацію його використання. При переживанні разом із героєм (як це буває в 

художній літературі) й залучення в розповідь підвищується ймовірність того, 

що адресат дочитає рекламний текст до кінця (Соболева,  Чудинова, 2015). 
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Імпліцитний тип оповідача не передбачає ідентифікацію адресата з героєм 

розповіді, останній виступає в ролі посередника, що дає оцінку подіям. При 

цьому він виконує технічну функцію зв'язку епізодів й вибору засобів викладу 

подій. У якості героя може виступати бренд, а його цільова аудиторія є 

реципієнтом рекламного повідомлення, якому адресована історія. Бренд 

приймає антропоморфні риси, стаючи сюжетоконструюючим елементом. На 

відміну від людини, бренд не старіє, а створює свій власний авантюрний 

хронотоп й, перебуваючи в якому зазнає змін, які не впливають на його 

зовнішній стан. Історія бренду для реципієнта демонструє успіх компанії, 

незважаючи на мінливі події у зовнішньому світі; 

3)  способи організації подій в тексті: одноепізодна чи багатоепізодна 

подача інформації. Багатоепізодна сприяє привертанню уваги адресата 

рекламної комунікації як ключової умови ефективності повідомлення при 

відсутності ідентифікації цільової аудиторії з героєм. Компресія інформації, що 

є відмінною рисою рекламного тексту, дозволяє при використанні наративної 

конструкції розповісти невелику історію, тим самим вносячи різноманітність у 

надання маркетингових відомостей про бренд. 

До змісту дисципліни «Теорія і практика рекламної та PR-діяльності» 

було ведено питання, які висвітлювали сутність форуму-театру, який походить 

від театру пригноблених, створеного бразильським режисером й політиком 

Аугусто Боалем у 60-х роках XX ст. за часів диктатури в Бразилії (Матяш-Заяц, 

2010). Студенти ознайомлювалися з принципами проведення форуму-театру:  

– принцип безпечного простору – можливість для кожного брати 

участь у творчому процесі, обговоренні й вирішенні проблем; 

– принцип ясності у викладі сюжету;  

– принцип переконливості – чітко виражений головний герой; 

правдоподібність ситуації, що висвітлюється; 

– принцип позитивного спілкування – взаємодія в невимушеній 

обстановці, не засуджуючи нікого, без нав'язування думок один одному та 

примусового виконання дій;  
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– принцип позитивних змін – змінити ставлення оточуючих до 

проблеми (Мокшанцев, 2007; Анцыферова, 2000; Матяш-Заяц, 2010; Boal, 

1993). 

У ході заняття студентам пропонувалося проаналізувати, порівняти між 

собою форум-театр та власне театр.  

Запропонована дискусійна форма «мислити вголос» через спільне 

обговорення та висловлювання власного бачення проблеми забезпечили 

активний характер діяльності студентів, дозволило дійти висновку, що:  

– основна ідея форуму-театру – довести суспільству необхідність 

участі кожної людини у побудові кращого майбутнього, пояснити людям, що 

позитивні зміни в їхньому житті залежить від них самих. Тому проведення 

форуму-театру передбачає активну участь глядачів у виставі разом із акторами, 

пошук альтернативних рішень конфліктної ситуації, активний прояв особистої 

ініціативи при розв’язанні конфлікту. Спектакль розробляється таким чином, 

що сцена закінчується піком конфлікту, а глядачі, зупинивши спектакль та 

замінивши деяких акторів, змінюють конфліктну ситуацію, пропонуючи її 

конструктивне вирішення; 

– учасники форуму-театру самі формулюють тему спектаклю, 

висвітлюючи актуальні проблеми, пов’язані із конфліктами у професійному 

середовищі, та актуалізуючи власний досвід. У кінці спектаклю учасники й 

глядачі обговорюють конфліктну ситуацію й спосіб її вирішення в реальному 

житті. На відміну від традиційного театру, для якого є властивим чіткий 

сюжет, у процесі проведення форуму-театру результат визначається глядачами; 

– у форумі-театрі беруть участь не професійні актори, а звичайні 

люди з метою вирішення власних проблем у діалогічній взаємодії. 

Також важливим було те, щоб студенти усвідомили провідну функцію 

форуму-театру для вирішення конфлікту – медіативну. Вона полягала в тому, 

що форум-театр допомагає людям знайти взаємоприйнятне вирішення їхніх 

проблем та переконати їх, що саме від них залежить вироблення рішення, 

котре оптимально відповідає інтересам усіх сторін конфлікту. 
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На професійно-орієнтованому етапі (2-3 курс) до змісту навчальних 

дисциплін «Конфліктологія», «Комунікативні стратегії», «Психологія 

управління та конфліктологія», «Теорія і практика рекламної діяльності» було 

упроваджено окремі теми модулів розробленого інтегрованого спецкурсу 

«Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами 

і зв’язків з громадськістю» (додаток У). 

Під час вивчення теми «Поняття конфлікту в контексті теорії Л. Цоя» 

(дисципліна «Конфліктологія») майбутні фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю ознайомлювалися з поняттям «конфлікт» на основі теорії 

Л. Цой (Цой, 2015). При цьому було застосовано методику майнд меппінгу 

(Mind Mapping), провідною ідеєю якої є вербалізація розумових процесів за 

допомогою створення карт пам’яті (інтелект-карт, ментальних карт тощо). 

Студенти дізнавалися, що карти пам’яті застосовуються для запам’ятовування, 

впорядкування та систематизації інформації, планування діяльності, підготовки 

до виступів, пошуку рішень у складній ситуації, аналізу різних варіантів 

вирішення завдань. Акцентувалася увага на тому, що карти пам’яті є 

ефективними тому, що вони активізують обидві півкулі мозку. При вивченні 

традиційного конспекту працює лише ліва півкуля, а при роботі з картами 

пам’яті права півкуля також починає посилено функціонувати (Бабич, 2011; 

Buzan, 2005; Buzan, Griffiths, & Harrison, 2012). 

На першому етапі заняття студентів ознайомлювали з вимогами до 

створення карт пам’яті, а саме: 

1. Графічна презентація навчального матеріалу на відміну від 

конспектування. У карті пам’яті інформацію представлено у вигляді схеми, а 

не логічно зв'язаного тексту. Необхідно розташувати центральне поняття в 

центрі карти в колі чи рамці, від нього зробити розгалуження. Слова потрібно 

розміщувати безпосередньо на гілках. Основні значущі думки поєднуються 

між собою спрямованими стрілками. 

2. Використання малюнків, піктограм (елементів візуальної комунікації, 

невеликих графічних символів, які передають певну інформацію). Це 
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уможливлює невербальним способом висловити ставлення автора до деяких 

понять, їх розташування. 

3. Кольорові зображення. При створенні карт пам’яті обов'язковим є 

використання декількох (не менше трьох) кольорів, оскільки це сприяє 

активізації асоціативного мислення, виокремленню важливих понять. 

Застосовуючи карти пам’яті, студенти зазначали, що мозок під час їх 

складання не напружується, а розслабляється, навчальний матеріал не 

заучується як при вивченні конспектів, проте краще запам’ятовується, 

з’являються нові думки та ідеї, відбувається занурення в суть проблеми 

(Пеньковских,  2011; Buzan, 2005).  

Другий етап заняття спрямовувався на вивчення майбутніми фахівцями з 

реклами і зв’язків з громадськістю концепту «конфлікт», що відбувалося на 

основі конфліктологічної теорії, розробленої Л. Цой (2001). Студенти 

ознайомлювалися з чотирма рівня знань про конфлікт:  

1)  методологічний рівень – система принципів та поглядів, яка домінує в 

різних науках та суспільно-історичних умовах (конфлікт як галузь спеціалізації 

наукових предметів вивчається у межах більше 16 дисциплін); 

2) теоретичний рівень – наукові теорії й знання закономірностей 

розвитку і специфічних властивостей конфлікту, одержані за допомогою 

наукових методів у будь-якій науці (класифікація конфліктів за ознаками 

конфліктуючих сторін, межами й масштабами конфлікту, його формами, 

природою суб'єкта та об'єкта, предметом конфлікту, сферою життєдіяльності 

людей); 

3) технологічний рівень – технології формування певних програм, за 

якими усвідомлено або неусвідомлено діє суб'єкт (соціальна група) в конфлікті 

(біопрограми, психопрограми, соціопрограми); 

4) практичний рівень – конкретні конфліктні ситуації (три стадії: 

предконфліктна ситуація, конфлікт й постконфліктна ситуація). 

У процесі заняття студенти самостійно складали карти памяті, що 

сприяло усвідомленому сприйняттю матеріалу, систематизації інформації щодо 
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поняття «конфлікт» на основі теорії Л. Цой (2002) (приклад представлено на 

рис. 3.2.2.).  

У змісті тем дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» було 

розкрито питання щодо інтегративних зв’язків в галузі конфліктологія. 

Майбутні фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю готували інформаційні 

повідомлення про конфлікт з позиції різних наук з метою розуміння складності 

й специфічності цього концепту, його багатофункціональної структури й 

різноманіття форм, різних процесів розгортання й протікання конфліктів у всіх 

сферах людської діяльності.  

 

 

 

Рис. 3. 2. 2.  Карта пам’яті з метою систематизації інформації щодо  

поняття «конфлікт» за Л. Цой  

 

 

Студенти обговорювали спільне й відмінне в підходах до дослідження 

конфлікту. Зокрема аналізували думку Л. Цой (2002) щодо відмінностей між 

науковими підходами до конфліктів. Авторка зазначає, що економіка 

Конфлікт 
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припускає, що людина здатна до раціонального вибору та дій, а психологія 

частіше виходить із того, що мотиви людської поведінки є здебільшого 

ірраціональними. Психологія шукає стабільні характеристики психіки, які 

забезпечують сталість поведінки особистості. Біологи намагаються довести 

незмінність людської природи, а історики виявляють інтерес до того, яким 

чином під впливом культурних чинників перетворюється людське єство, а 

соціологія розглядає людину як надзвичайно гнучку істоту, здатну до різних 

суспільних адаптацій. 

З метою визначення студентами обсягу власних знань з конфліктології та 

виявлення прогалин студентами застосовувався прийом творчого вибору (за 

І. Холковською (2013а)). Кожному студентові було запропоновано завдання 

певної спрямованості (з певною кількістю балів). 

Сутністю цього прийому було проведення контрольної роботи, яка 

складалася з чотирьох блоків:  

1)  термінологічного; 

2)  завдань на встановлення пропущеного етапу в аналізі ситуації; 

3) завдань на виявлення фактичних знань – прізвищ учених, 

конфліктологічних концепцій тощо; 

4) творів на задану тему, яка розкриває власне бачення студентом тих чи 

інших конфліктологічних проблем. Студентам надавалася можливість вибрати 

три завдання з чотирьох. Завдяки цьому прийому студенти не тільки 

закріплювали власні знання та вміння, а й виявляли одночасно завдання, яких 

вони намагаються уникнути. Це сприяє самопізнанню й визначенню завдань 

професійного самовдосконалення. 

У ході вивчення теми «Моделі аналізу проблемних ситуацій (Є. Волкова, 

Н. Гришиної, С. Ємельянова, А. Карміна, В. Шейнова)» у межах дисциплін 

«Психологія управління та конфліктологія», «Комунікативні стратегії» 

студентів ознайомлювали з різними моделями аналізу проблемних ситуацій. 

Наприклад, на думку Н. Гришиної (2008), будь-яка ситуація взаємодії людей 

може бути описана за допомогою декількох основних її характеристик: 
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цінностей взаємодії, інтересів учасників взаємодії, засобів (способів, шляхів) 

реалізації цілей, потенціалу учасників взаємодії, правил (норм) взаємодії. 

А. Кармін (2003) вважає, що конфлікт доцільно аналізувати, спираючись на 

такі його компоненти: конфліктуючі сторони, зону розбіжностей, уявлення про 

ситуацію, мотиви й дії. Схожу модель аналізу конфліктних ситуацій пропонує 

С. Ємельянов (2009). За словами автора, складовими конфлікту є суб’єкти 

(конфліктуючі сторони), предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, 

мотиви.  

Студенти вивчали алгоритм аналізу конфлікту, розроблений 

В. Шейновим (2010). Дослідник з метою ефективного аналізу й вирішення 

конфліктів пропонує наступні правила формулювання конфліктної ситуації: 

1. Конфліктна ситуація – це те, що необхідно усунути. 

2. Конфліктна ситуація завжди передує й інциденту, й конфлікту. 

3. Формулювання має підказати, хто і що може зробити для усунення 

конфліктної ситуації. 

4. Запитуйте себе, наприклад: «Чому?», доки не виявите першопричину 

конфлікту, з якої виникають інші. 

5. Формулюйте конфліктну ситуацію своїми словами, не зопалу, по 

можливості не повторюючи слів із «книжкових» описів інциденту й 

конфліктних дій. 

6. У формулюванні обмежуйтеся мінімумом слів. 

Окрім зазначених вище, використовувалася модель аналізу проблемної 

ситуації, представлена У. Мастенбруком (1996). Студентам було надано 

перелік контрольних питань для того, щоб зрозуміти та вирішити проблему: 

1. Проаналізуйте: 

а) факти (Які факти стосуються даної ситуації? Це дійсно факти чи 

здогадки? Відокремте факти від інтерпретацій, опис від висновків); 

б) почуття (Що я відчуваю до даної ситуації в цілому? Що відчувають 

інші?); 
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в) бажання (Чого я хочу насправді? Які бажання в інших? Чи знаю я це 

напевно або здогадуюся?); 

г) значення (Навіщо мені це?); 

д) дії (Що я роблю для того, щоб досягти мети?); 

е) перешкоди (Що мені заважає?);  

є) засоби (Яким чином я можу досягти того, чого я хочу? Пам’ятайте, що 

будь-яка мета може бути досягнута більше, ніж одним способом. Придумайте 

3-4 варіанти). 

2. Аналіз мотивації Вашого партнера. 

Ці ж самі питання допомагають розібратися в проблемі партнера, в 

мотивах його поведінки: 

а) факти (Які факти стосуються даної ситуації? Допоможіть партнеру 

відокремити факти від їх інтерпретацій й припущень); 

б) почуття (Що він відчуває до даної ситуації в цілому? Що відчувають 

інші люди, залучені до цієї ситуації?); 

в) бажання (Чого він хоче насправді? Які бажання в інших людей, 

залучених до цієї ситуації? Чи знає він це напевно або здогадується?); 

г) значення (Навіщо йому це?); 

д) дії (Що він зробив або робить для того, щоб досягти мети?); 

е) перешкоди (Що йому заважає?); 

є) засоби (Як він може досягти того, чого хоче? 3-4 варіанти). 

Цінною для нашого дослідження була модель вирішення конфлікту, 

розробником якої є Є. Волков (2015). Відповідно до неї підґрунтям будь-якого 

конфлікту є проблеми – об'єктивні чи суб’єктивні, реальні або ілюзорні. Корінь 

конфлікту – переживання труднощів, які виникли як загрози власному 

самосприйняттю й соціальному статусу. Як підкреслює автор, зовнішні 

проблеми, які безпосередньо не стосуються окремої людини, стають 

спусковими механізмами конфліктів саме тому, що розцінюються як загроза 

індивідуальному існуванню (сформованої ідентичності, досягнутого або 

цільового статусу тощо). 
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Дослідник зазначає, що характер й тяжкість конфлікту визначаються 

наступними чинниками:  

1) базовим світоглядом людини, системою її цінностей й провідними 

принципами життя (життєва філософія, ідеологія, релігійні та культурні 

традиції тощо); 

2) системою уявлень людини про конкретну сферу життя (професійну чи 

особисту); 

3) інтересами, бажаннями, які людина безпосередньо втілює в рішення та 

дії; 

4) позиціями – конкретними пробними вирішеннями тієї чи іншої 

проблеми, пробними реалізаціями тих чи інших інтересів. Оскільки вони 

мають закінчену форму, то сприймаються як жорсткі конструкції, які потрібно 

захищати або – з точки зору опонентів – руйнувати. 

Автор зауважує, що для реалізації своїх рішень (позицій) ми можемо 

обирати різноманітні способи, які широко варіюються від жорстких до м'яких, 

від агресивних до конструктивних, від насильницьких до мирних, від 

авторитарних до демократичних. Незгоду із запропонованими нами позиціями 

й способами ми сприймаємо як порушення наших інтересів. І тоді, за словами 

автора, ми помічаємо в опонента безліч негативних рис та якостей, приписуємо 

йому ворожі наміри, агресивність. Опонент робить те ж саме. У результаті 

наші стосунки погіршуються, при зустрічі один з одним ми відчуваємо 

емоційну напругу, роздратування, гнів, побоювання тощо. Ця негативна 

напруга може призвести до ворожих дій, спрямованих на опонента, а вихідна 

проблема стає приводом для скандалу або війни – шляхи до її конструктивного 

рішення виявляються відокремленими декількома шарами нерозв'язаних 

суперечностей й нерозумінь (рис. 3.2.3) (Волков, 2015). 

Як стверджує Є. Волков (2015), для вирішення конфлікту необхідно 

виконати зворотний шлях по піраміді, який має два варіанти. Перший 

складається з семи етапів: 

1. Припинення ворожих дій щодо себе або інших. 
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2. Урегулювання емоційного тону спілкування з собою або іншими. 

3. Налагодження стосунків із собою або іншими. 

4. Узгодження принципів та правил застосування тих чи інших 

засобів, за допомогою яких позиції втілюються в практику. 

5. Вивчення багатьох можливих позицій, перехід від окремих позицій 

до вибору з широкого спектру варіантів конструктивних рішень. 

6. Розпізнавання інтересів інших й усвідомлення власних інтересів. 

Розділити інтереси, позиції й засоби їх досягнення. Визначити інтереси й 

визнати ті, що є законними і обґрунтованими. 

7. Спільно знайти такі варіанти й способи дій, які б одночасно 

відповідали власним інтересам та інтересам опонента. 

 

 

 

Рис. 3. 2. 3. Піраміда негативної ескалації конфлікту й етапи 

конструктивного вирішення за Є. Волковим 

Зростання 

конфлікту 

Вирішення 

конфлікту 
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Другий варіант включає ще три етапи: 

1. Проводиться критичний аналіз вторинних переконань – 

індивідуальних та інших людей. 

2.  Проводиться критичний аналіз первинних переконань –

індивідуальних та інших людей. 

3. Виявляються кореневі реальні (об'єктивні) й суб'єктивні проблеми, 

розробляються способи їх вирішення. 

Під час вивчення теми «Проведення форум-театру за І. Пальком, 

Н. Медведєвим, Т. Новіковою» у межах дисципліни «Теорія і практика 

рекламної діяльності» майбутні фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

набували інтегровані знання щодо технології організації, підготовки і 

проведення форум-театру, як методу театралізованого розкриття та 

обговорення конфлікту. Студенти самостійно опановували навчальний 

матеріал, необхідний для підготовки та проведення вистави. Цей матеріал 

включав не лише інформацію про сутність конфлікту, способи його вирішення, 

а також особливості професійної діяльності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю; специфіку виробничих конфліктів, типи їх учасників, 

конфліктогенні ситуації тощо. Студенти опрацьовували різноманітні джерела 

інформації, складали конспекти для того, щоб згодом розробити сценарій 

вистави.  

У зв’язку із цим студенти опановували методи пошуку інформації (за 

Н. Медведєвим (2014)): 

1. Аудит власної знаннєвої бази інформації (файлів, книг, аудіо та 

відеоматеріалів). 

2. Рекомендації друзів й колег. 

3. Різні посилання, що містяться в уже вивчених раніше джерелах. 

4. Пошук списків літератури на спеціалізованих форумах. 

5. Різні підписки на спеціалізовані розсилки. 

6. Участь у різних електронних спільнотах, присвячених обраній темі. 

7. Відвідування магазинів, в тому числі пошук в Інтернет-магазинах. 
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8. Звернення до фахівців з проханням порекомендувати потрібну 

літературу. 

9. Кабінетні дослідження. 

Згідно з рекомендаціями автора майбутні фахівці з реклами і зв’язків з 

громадськістю, отримавши інформацію з існуючої бази знань, доповнювали її, 

працюючи з бібліотечним фондом, у пошукових системах, через перегляд 

відео- та аудіоматеріалів, спілкування з експертами щодо теми дослідження, 

спостереження, опитування, анкетування, тестування (фокус-групи, мозкові 

штурми тощо).  

Після цього студенти здійснювали аналіз й обробку одержаної 

інформації, виокремлення головної та другорядної інформації, її інтерпретацію 

відповідно до цілей роботи та особливостей аудиторії. Цінною є ідея 

Т. Новікової (2012) щодо організації «контексту навчання й життєдіяльності». 

Студентам надавалися установки:  

1) «подібні завдання доведеться вирішувати в професійній діяльності», 

що передбачало використання активних форм й прийомів обробки інформації 

(обговорення; формулювання проблемних питань і завдань; диференціація та 

градуювання нової інформації з розподілом матеріалу на три групи: знаю – 

дізнався – хочу дізнатися; обов'язковість взаємодії студентів між собою та 

освоюваними матеріалами (текстами);  

2) «зміст навчальної діяльності полягає не в простому відтворенні 

почутого чи прочитаного матеріалу, а в генеруванні власних ідей, думок, 

позицій, продумуванні аргументації», оскільки, виходячи із глобальних цілей 

сучасної освіти, навчити в першу чергу думати, структурувати й 

інтерпретувати знання, є значно ефективнішим, ніж нескінченно накопичувати 

інформацію (Новикова, 2012). 

При розробленні сценарію послуговувалися рекомендаціями В. Петрук та 

А. Здіховського (2011), які справедливо зазначають, що «створення сценарію – 

складний, багатоступінчастий, творчий процес, що включає періоди 

накопичення інформаційно-змістового матеріалу, формування задуму, 
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написання драматургійного твору. Авторові сценарію необхідно так з’єднати 

всі його компоненти, щоб у результаті вийшов цілісний драматургійний твір» 

(с. 20). 

Студентів ознайомлювали з особливостями сценарію: з одного боку, він 

має загальні межі, схожі з драматургійними творами театру, кіно, радіо, 

телебачення (дія; ланцюг подій, пов’язаних сюжетом; наявність дійових осіб і 

конфлікту як боротьби між дійовими особами або осмислення якої-небудь 

конфліктної ситуації, що сполучає в певній послідовності складові частини 

(епізоди і блоки) в єдине ціле), й специфічні особливості (реальна основа, 

єдиний сюжетний хід). Розроблення сценарію проходить через такі етапи: 

вибір теми, визначення ідеї та конфлікту, знаходження сюжету, побудова 

сценарного ходу, складання композиції майбутнього сценарію.  

Значущим є зауваження дослідників, що основна дія – це відображення 

процесу боротьби та її перипетій, події і зіткнення, у яких вирішується 

конфлікт (Захарченко, 2006). Тому увагу студентів звертали на те, що ця 

частина сценарію має відповідати таким основним вимогам:  

1) чітка логічність побудови теми: кожний епізод сценарію має бути 

логічно побудований, пов’язаний між собою «місточками» (переходами) від 

попереднього номера до наступного;  

2) усі номери й епізоди мають розміщуватися з наростанням дії, при 

цьому не можна рухатися від емоційно сильних номерів до слабких;  

3) необхідно дотримуватися завершеності кожного епізоду, кожний з 

яких має за своєю структурою відносну самостійність й завершеність, підтекст, 

завдання й місце в розвитку дії та спрямований на кульмінацію, в якій 

розкривається ідея спектаклю (Петрук,  Здіховський, 2011). 

Окремим блоком розглядалися питання щодо сутності квест-технологій 

під час вивчення теми «Роль PR у вирішенні конфліктів». Студенти 

ознайомлювалися з квест-технологією, як інноваційною педагогічно ігровою 

технологією, що передбачає виконання навчальних, пошуково-пізнавальних 

проблемних завдань відповідно до ігрового задуму/сюжету, під час якого 
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учасники добирають та упорядковують інформацію, виконують самостійну, 

дослідницьку роботу, що сприяє систематизації та узагальненню вивченого 

матеріалу, його збагаченню та поданню у вигляді цілісної системи (Сокол, 

2016). 

Також послуговувалися рекомендаціями О. Шульгіної (2013), яка 

зазначає, що студенти мають вирішити проблему, яка не має однозначного 

рішення, а джерела інформації підбираються таким чином, щоб вивчити 

проблему з різних точок зору, й водночас інформація з цих джерел на дає 

точної відповіді на питання. Тому учасники квесту на основі всього 

різноманіття текстового, графічного та відеоматеріалу мають сформулювати 

власний висновок. 

Однією із тем квестів, що пропонувалася студентам з метою здобуття 

інтегрованих знань в галузі конфліктології була «Роль PR у вирішенні 

конфліктів». У рамках цієї теми було сформульовано проблему на основі 

твердження О. Ломовицької (2008): «Фахівці PR-відділу для запобігання 

конфліктів в організації перш за все повинні налаштувати і підтримувати 

сприятливі інформаційні потоки, наприклад, при протистоянні різних 

підрозділів можливе створення спеціального інформаційного проекту...» (с. 2). 

Майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю мали розвинути 

цю ідею, розкрити особливості створення подібного проекту. Робота студентів 

над квестом здійснювалася за етапами, запропонованими І. Сокол (2016): 

1. Організаційно-підготовчий, який передбачав складання учасниками 

плану роботи, визначення термінів реалізації квестів, підготовка списку 

інформаційних джерел. 

2. Змістовий етап (етап реалізації) – робота з інформаційними джерелами. 

3. Результативний – представлення результатів та формулювання 

висновків.  

Студентів ознайомили з методами критичного аналізу для продуктивної 

роботи з інформаційними джерелами з питань конфліктології.  
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При цьому, увага студентів акцентувалася на доцільності методу читання 

з маркуванням, що являє собою системну розмітку тексту під час читання й 

обдумування, що дає змогу істотно активізувати процес сприйняття інформації 

та підвищити його ефективність. Студентам пропонувалося використовувати 

спеціальні умовні позначення для роботи із текстом: знаком «галочка» (V) 

позначалася вже відома інформація; знаком плюс (+) – нова інформація; знаком 

запитання (?) – те, що залишилося незрозумілим й потребує додаткових 

відомостей; «мінус» (-) означає те, що суперечить наявним уявленням, щось, 

про що читач думав по-іншому. 

Такий метод спрямовував студентів на активне й уважне читання, 

оскільки зобов’язував не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати 

власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої 

інформації. 

Після читання майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю 

заповнювали таблицю, в якій позначки були заголовками колонок. В останні 

коротко заносилися відомості з тексту: 

1. Те, що мені було відомо. 

2. Це для мене абсолютно нове, неочікуване. 

3. Це суперечить моїм знанням та уявленням. 

4. Я хочу дізнатись про це більше. 

Також послуговувалися рекомендаціями дослідниці щодо методу опорних 

слів, який полягав у наступному:  

 виписування слів (словосполучень), які є ключовими для кожної ідеї 

тексту; 

 переказ один одному змісту тексту, спираючись на виписані слова; 

 оцінювання точності викладу інформації (Пометун, 2012). 

Логічним продовженням вивчення попереднього змістового матеріалу 

було складання студентами опорної карти щодо забезпечення якості 

інформаційної продукції, дотримання всіх вимог і стандартів представлення 

інформації:  
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1. Достовірність, повнота, релевантність викладених матеріалів з 

додаванням експертних висновків авторитетних фахівців.  

2. Дотримання законодавства України про інформацію та засоби масової 

інформації:  

–  у Законі України «Про інформацію» (1992) (Ст. 28) 

підкреслюється, що «інформація не може бути використана для закликів до 

повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 

України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини»;  

–  забезпечення авторського права з обов’язковим зазначенням імені 

автора та джерела запозичення (Закон України «Про авторське право і суміжні 

права» (1993));  

–  дотримання моральних, етичних еталонів. Так, у Законі України 

«Про інформаційні агентства» (1995) (Ст. 3) вказано, що «інформаційні 

агентства згідно із законодавством України про мови поширюють свою 

продукцію державною мовою, російською, іншими регіональними мовами або 

мовами меншин, а також іншими мовами, дотримуючись загальновизнаних 

етично-моральних норм слововживання» тощо. 

  У процесі роботи з інформаційними джерелами майбутні фахівці з 

реклами і зв’язків з громадськістю опановували прийоми анотування та 

реферування з метою ефективного конструювання наративів у майбутньому. 

З метою здобуття інтегрованих знань в галузі конфліктології та 

майбутньої професійної діяльності студенти обговорювали необхідність 

застосування в практичній діяльності розробок та досліджень у сфері 

соціальної, експериментальної і загальної психології, вивчали механізми 

психологічного пливу рекламних повідомлень на аудиторію, визначали їх 

доцільність з позиції етики, а також обирали ті, які є доречними для створення 

наративів, а саме:  
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1. «Стверджувальне висловлювання» полягає у використанні тверджень, 

які представлені як факт й не потребують доказів. 

2. «Вибірковий підбір інформації» передбачає спеціальний підбір фактів, 

які є вигідними для інформаційно-психологічного впливу. 

3. «Використання слоганів» уможливлює розкриття основних 

особливостей, назви, образу повідомлення в одній фразі, яка впливає на 

свідомість споживача.  

4. «Додаткове свідчення», «Використання авторитетів (груп впливу)» 

застосовуються для підтвердження ефективності продукту й може бути як 

незалежним, так і виходити від певної організації або авторитетної групи. 

5. «Переможний бік» спрямований на експлуатування бажання людей 

бути на боці переможців, бути «як усі». 

6. «Створення контрасту» (вплив на емоції), основним завданням якого є 

за допомогою спеціальних гральних й сюжетних ситуацій, мови та коментарів 

показати повідомлення, відмінне від інших, яке може змінити життя або взагалі 

світ на краще. 

7. У «порівнянні» акцент робиться на розумну і наочну демонстрацію 

переваг того або іншого процесу, вчинку, способу життя. 

8. «Такі ж, як усі», основою якого є ідентифікація тієї чи іншої людини або 

групи з аудиторією.  

9. «Акцент на простоті і швидкості отримання ефекту» спрямований на 

збереження інтересу аудиторії до продукту через простоту сприйняття та 

стрімке досягнення результату.  

10. «Використання позитивних та ціннісних образів, понять і слів» за 

допомогою емоційно забарвлених слів, які відбивають основні мотиви, 

цінності та стереотипи суспільства, апелювання до таких понять, як: дім, сім’я, 

діти, материнство, наука, медицина, здоров’я, любов, мир, щастя тощо.  

11. «Використання чинника гумору», що передбачає створення 

нестандартних ситуацій, котрі добре запам’ятовуються й викликають 

позитивні емоції.  
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12. «Сценарій: проблема-рішення» поєднує в собі комплексне 

використання інших технік, акцент робиться на позиціонуванні повідомлення 

як реального засобу вирішення важливої проблеми, усунення тієї чи іншої 

загрози (Алексеева,  Шаблыгина, 1994). 

Окремим питання розглядалися питання щодо використання соціальної 

реклами при створенні наративів, оскільки, як справедливо зазначає 

Ю. Баталигіна (2015), соціальна реклама, задаючи певний стиль поведінки/дії 

через цінності й ідеали, може розглядатися як дієвий інструмент попередження 

конфліктів. Це забезпечується завдяки завчасному виявленню проблем, а також 

застосуванню ефективних механізмів, які виконують важливі для суспільства 

функції інтеграції, солідаризації та освіти суспільного середовища. 

Так вивчаючи тему «Роль соціальної реклами у суспільстві» студенти 

дізнавалися, що соціальна реклама є спрямованою на вирішення суспільної 

проблеми (наприклад, підвищеної конфліктогенності в суспільстві), на відміну 

від комерційної реклами, орієнтованої на залучення споживачів, підвищення їх 

лояльності до торгової марки. При цьому наголошувалася увага на тому, що 

соціальна реклама може бути спрямована не тільки на соціум у цілому, а й на 

окремі соціальні групи (акцент на проблемах, властивим саме цим групам). 

Доцільним було вивчення основних категорій соціальної реклами: 

–  призначення – гуманізація суспільства і формування його 

моральних цінностей;  

–  місія – зміна поведінкової моделі суспільства з гуманістичної, 

соціальної точки зору; 

–  функції – освітня, виховна, агітаційна, комунікаційна, 

інформаційна;  

–  предмет – ідея, що має соціальну цінність;  

–  типи – некомерційна, громадська, державна, соціальна;  

–  цілі – привернути увагу до назрілих соціальних проблем, змінити 

ставлення населення до якої-небудь проблеми (Швець, 2013).  
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Змістовною є думка М. Піскунової (2004) щодо схожості соціальної 

реклами та PR-діяльності: «Якщо ми розуміємо під «public relations» – 

інтегровану комунікацію, спрямовану на досягнення згоди, взаєморозуміння, 

тоді соціальна реклама найближче саме до PR, ніж до традиційної комерційної 

реклами… PR-звернення формулює місію компанії, коли фірма осмислює себе 

частиною суспільства й піднімається на рівень соціально відповідального 

бізнесу» (с. 18).  

Для посилення практичної складової до змісту практичних занять 

фахових дисциплін було включено завдання, вправи відповідно до 

розробленого практикуму з формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю, що сприяло 

формуванню комунікативних, перцептивних, прогностичних, креативних 

умінь,  умінь саморегуляції. 

На практичних заняттях використовувався метод кейсів (додаток Ф), що 

передбачало залучення студентів до осмислення реальної життєвої ситуації, в 

основі якої лежить певна практична ситуація. Цінність застосування 

означеного методу полягала у тому, що його ознаками були: практична 

спрямованість; можливість адаптувати ситуацію до реальної організаційної 

обстановки; поєднання професійної діяльності з ігровою; активність учасників 

у відносно безпечній ситуації; можливість створити робочу доброзичливу 

мотивуючу атмосферу, що дозволяє учасникам задіяти наявний у них досвід, 

проявити креативність; можливість отримання позитивного зворотного зв'язку 

від ведучого й учасників; підвищення впевненості учасників у тому, що вони 

можуть впоратися в реальності із подібними завданнями або, навпаки, виявити 

власні недоліки; можливість учасників робити помилки в ситуації, наближеній 

до реальності, а потім їх аналізувати (Вагина, 2013; Грузкова,  Камалеева, 

2013; Короткина, 2016; Скуратовская, 2007).  

Студенти виконували індивідуальні кейси самостійно, без допомоги 

викладача, а якість виконання завдання оцінювалася за поданими ними 

письмовими матеріалами. При виконанні групових кейсів студенти мали не 
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тільки підготувати обґрунтоване рішення, а й переконати інших у правильності 

своїх аргументів.  

Позитивною характеристикою методу кейсів є те, що він передбачає 

інтеграцію багатьох методів, зокрема аналітичних та інтерактивних, таким 

чином, сприяючи розвиткові конфліктологічних умінь (див. табл. 3.2.1). 

 

Таблиця 3.2.1 

 

Комплекс методів, інтегрованих в метод кейсів з метою розвитку 

конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з реклами і зв’язків 

з громадськістю 

 

Метод, 

інтегрований 

в кейс-метод 

Характеристика методу Конфліктологічні вміння 

1 2 3 

Моделювання Розробка моделі ситуації  перцептивні (уміння 

сприймати, розуміти й 

оцінювати себе та інших; 

розпізнавати ознаки 

конфлікту, адекватно його 

сприймати, бачити відмінності 

в типах конфліктних 

ситуацій); 

 

Системний 

аналіз 

Розгляд об’єкта як певної 

системи, що 

характеризується 

структурою і функціями 

Уявний 

експеримент 

 

Спосіб отримання знання 

про ситуацію 

за допомогою її уявного 

перетворення 

 

Проблемний 

метод 

 

 

Виявлення проблеми, 

аналіз проблемного змісту 

ситуації, її проблемних 

умов та наслідків 

 

 прогностичні (уміння 

передбачати наслідки 

конфлікту, визначати 

поведінку іншої людини в 

ситуації конфлікту та обирати 

способи впливу на неї з метою 

конструктивної взаємодії); 
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Продовження таблиці 3.2.1.    

Ігрові 

методи 

Відтворення 

поведінки учасників 

ситуації 

 комунікативні (уміння ініціювати 

взаємодію в процесі спілкування з 

метою попередження негативних 

конфліктів; підтримувати взаємодію в 

ситуації конфлікту; володіти 

технологіями профілактики, 

управління, мінімізації деструктивних 

форм конфлікту); 

 саморегуляції (уміння зберігати 

рівновагу в умовах конфлікту; 

гальмувати та стимулювати певні 

власні дії, бажання, потреби; 

виробляти механізми саморегуляції; 

вибірково ставитися до зовнішніх 

впливів); 

Дискусія Обмін думками щодо 

проблеми 

й шляхів її вирішення 

- здійснювати контроль за своїми 

вчинками, рефлексія власної 

конфліктно-компетентної поведінки і 

поведінки партнерів по взаємодії). 

 

Майбутнім фахівцям з реклами і зв’язків з громадськістю було 

запропоновано проблемні ситуації для вирішення за допомогою однієї з 

моделей (Є. Волкова (2005), Н. Гришиної (2008), С. Ємельянова (2009), 

А. Карміна (2003), В. Шейнова (2010)). Студенти поділялися на мікрогрупи, 

обирали відповідну модель, вирішували проблемну ситуацію, а потім 

демонстрували іншим результати. У кінці відбувалося колективне обговорення 

ефективності тієї чи іншої моделі. Цінність цього методу полягала у 

комплексному формуванні конфліктологічних умінь.  

З метою формування конфліктологічних умінь щодо проведення форум-

театру як методу театралізованого розкриття та обговорення конфлікту 

студентам пропонувалося на підготовчому етапі здійснити планування етапів 

його проведення. Як орієнтовний план використовувалися «десять творчих 

кроків до успішного створення вистави», запропоновані І. Палько (2009):  

1. Визначення теми. Пошук ідеї. Постановка проблеми.  

2. Вибір жанру вистави.  
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3. Ознайомлення з якомога більшою і докладнішою інформацією з 

обраної теми.  

4. Пошук оригінального сценарно-режисерського ходу.  

5. Написання сценарію, опираючись на правила композиції.  

6. Вибір художнього оформлення вистави, костюмів.  

7. Музичне оформлення вистави.  

8. Підбір акторів відповідно до задуму.  

9. Аналіз та розмірковування над засобами активації уваги глядача.  

10. Проведення репетиційного періоду продуктивно й творчо. 

Дії майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з планування 

спектаклю (самостійне формулювання теми й проблеми спектаклю, 

генерування ідей щодо написання сценарію, музичне й художнє оформлення 

спектаклю, формування творчої групи, колективні роздуми над тим, як 

зацікавити й активізувати глядачів) сприяли розвитку ціннісного ставлення до 

міжособистісних стосунків, сприйняття іншої сторони конфлікту як партнера, 

формуванню готовності до діалогічної взаємодії, подоланню розбіжностей та 

нерозуміння, спільного пошуку рішення тощо.  

На другому етапі заняття відбувалося розподілення ролей серед студентів 

шляхом врахування референтометричної процедури. Увага студентів 

акцентувалася на особливій ролі та місця в форумі-театрі відводиться ведучому 

(джокеру), й при цьому його вміння та навички ведучого є більш вагомими, 

ніж які-небудь інші (спеціальні) вміння та навички (Новгородський, 2014). До 

функцій джокера належать:  

1) стимулювання учасників спектаклю до пошуку ідей, розвитку цих 

ідей, обрання стратегії вирішення ситуації, аналізу власних дій, спільного 

обговорення та вирішення, яка поведінка або стратегія може бути ефективною 

в реальному житті, а яка – ні;  

2) підтримання діалогу між акторами та аудиторією; уважне слухання 

учасників, відповідь на їх репліки;  
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 3) «розрядка» атмосфери (демонстрація толерантності; позитивного 

сприйняття; почуття гумору; гендерної чутливості тощо);  

4) донесення до учасників та глядачів, що в їх діалозі не буває помилок 

або «неправильних» інтервенцій, оскільки театр – це простір гри і творчості;  

5)  вчасне реагування на дії глядачів, якщо вони стали неефективними 

або повторюваними, перехід до іншої мізансцени або завершення вистави. 

З метою зняття психологічних бар’єрів студентів перед участю в новій 

для них формі самостійно-практичної роботи, пояснювалося, що учасникам 

форуму-театру необов’язково мати акторську підготовку, проте доцільно 

опанувати певні техніки акторського мистецтва.  

З цією метою студенти виконували «акторську зарядку», яка була 

комплексною – як система вправ на розслаблення м’язів, розвиток уяви; 

контроль елементів творчого самопочуття; визначення змісту і мети творчої 

діяльності; вдосконалення техніки й логіки мовлення; виховання культури 

сценічного руху (пластики, міміки, жесту, постави, координації рухів, ритміки) 

(Лимаренко, 2009). 

На етапі розігріву (15-20 хвилин) проводилися тілесні вправи та ігри з 

метою підвищення розкутості учасників вистави, зняття м'язового напруження. 

Ці вправи уможливлювали встановлення контактів на вербальному й 

невербальному рівнях між акторами і глядачами, допомагаючи  глядачам 

швидше увійти в атмосферу театральної дії й не боятися стати учасниками 

вистави.  

Доцільно відзначити, що основою вправ на етапі розігріву була тілесно-

орієнтована терапія – «процес розсмоктування психологічного й фізичного 

панциру, поступового становлення більш вільною та відкритою людською 

істотою» (Райх, 2000).  

Цікавими були вправи для розігріву «Рукостискання» та «Рукостискання 

або уклін», «Ім’я на вушко» тощо. 

Наприклад, проведення вправи «Рукостискання»  спрямовувалося на 

формування здатності до неформального знайомства студентів, створення 
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довірливої атмосфери, запам’ятовування незнайомих імен. Учасники вільно 

пересувалияс  аудиторією й вітати один одного рукостисканням. Обов’язковою 

умовою було використання вигаданих імен, що сприяло подоланню 

стереотипної самосвідомості й поведінки, а також швидкому 

запам’ятовуванню нових імен для ефективної взаємодії з людьми у майбутній 

професійній діяльності. Результатом проведення вправи було відкриття 

студентами своїх внутрішніх ресурсів і можливостей, набуття емоційного 

досвіду та можливість перенесення його в реальну  професійну діяльність. 

Метою  виконання вправи «Рукостискання або уклін» було створення 

атмосфери толерантності, розвитку полікультурності, виховання шанобливого 

ставлення один до одного. Студенти ознайомлювалися з жестами вітання, 

прийнятими в різних народів: легкий уклін зі схрещеними на грудях руками 

(Китай); рукостискання й поцілунок в обидві щоки (Франція); легкий уклін, 

долоні складені перед чолом (Індія); легкий уклін, руки й долоні по швах 

(Японія); поцілунок в кожну щоку, долоні лежать на передпліччях партнера 

(Іспанія); просте рукостискання й погляд в очі (Німеччина); м’яке 

рукостискання обома руками, торкання тільки кінчиками пальців (Малайзія); 

потертися один об одного носами (ескімоська традиція). 

У ході виконання вправи учасники утворювали коло, де один з них 

виступав на середину й вітав партнера, що стоїть праворуч. За годинниковою 

стрілкою й по черзі вітав усіх учасників групи. Кожного разу учасник мав 

вітати свого візаві новим жестом, з проголошенням  свого імені.  При 

виконанні цього завдання кожний учасник команди відчував себе певним 

представником різних народів, здатним до «жестового спілкуванням», 

впевненим у своїх особистісних і професійних можливостях.  

Рукостискання, тримання за руки, обійми сприяли розвитку зовнішньої й 

внутрішньої свободи, зменшенню штампів й комплексів, активізації 

невербальних мов спілкування; виявленню емпатійного потенціалу, вмінь 

концентруватися на партнері по спілкуванню; набуттю вмінь спонтанного 

поводження та легкості дій у присутності інших людей.     
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У вступному слові джокер представляв основні положення форуму-

театру, розроблені на основі концепції медіації Х. Бесемера (2004): 

1. Конфлікт – це природне явище, але невирішений конфлікт – 

небезпечний. 

2. Найчастіше конфлікт є результатом невміння сторін вирішити 

проблему, а не їх небажання її розв'язувати. 

3. Сторони конфлікту можуть прийняти принципово кращі рішення щодо 

власного життя, ніж авторитет ззовні. 

4. Люди приймають найкращі рішення, коли вони усвідомлюють власні 

почуття, що виникли в результаті конфлікту, й інтегрують їх у рішення. 

5. Уміння, що розвиваються у процесі форуму-театру, будуть корисними 

для вирішення конфліктів у майбутньому. 

На етапі дії актори розігрували 4-6 мізансцен, які закінчувалися стоп-

кадром. Таким чином, кінець вистави залишався відкритим, тому глядачам 

пропонували передбачити результат подій. Джокер залучав аудиторію до 

обговорення проблеми, висловлення почуттів та вражень. Потім відбувався 

перехід у наступну фазу – початок дискусії як у монологічній, так і у 

діалогічній формах. 

На етапі форуму глядачі виконували ролі акторів з метою розроблення 

оптимального варіанту вирішення конфліктної ситуації. Аналіз результатів 

дослідження свідчить про те, що на цьому етапі відбувалася актуалізація всієї 

групи конфліктологічних умінь учасників форуму-театру – комунікативних, 

перцептивних, прогностичних, креативних, саморегуляції. Значущою при 

цьому була роль акторів, які, з одного боку, підігрували глядачам, а з іншого, 

перешкоджали їм для того, щоб глядачі шукали нові способи вирішення 

конфліктної ситуації. Оскільки проведення форуму-театру передбачало 

максимальне наближення ситуації, що програється, до життя, глядачі мали 

усвідомити, що складні ситуації неможливо вирішити одразу й однозначно. 

Тривалість етапу форуму залежала від того, наскільки винахідливі й креативні 

рішення проблеми запропонують учасники.  
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Нею зазвичай виступав певний експерт (запрошений фахівець або з числа 

студентів). При цьому він міг виконувати різні ролі. Для цього були 

використані класифікації експертних ролей, запропоновані С. Кратохвилем (S. 

Kratochvil) (1978) та І. Яломом (I. Yalom) (1975). Відповідно ця особа могла 

бути:  

1) технічним експертом, аналітиком (коментування процесів, що 

відбуваються в групі, поведінкових актів окремих учасників, а також 

міркування й інформування, що допомагають учасникам рухатися в 

потрібному напрямі); 

2)  еталонним учасником (демонстрація бажаного й доцільного зразка 

поведінки);  

3)  посередником (експерт, що не бере на себе відповідальність за те, що 

відбувається в групі, але періодично втручається в груповий процес й 

спрямовує його); 

4)  членом групи (автентичне обличчя зі своїми індивідуальними 

особливостями й життєвими проблемами). 

На етапі зворотного зв’язку відбувалося обговорення вистави глядачами, 

обмін враженнями, переживаннями тощо, висловлювання про зміну ставлення 

до проблеми, яка висвітлювалася в спектаклі. Також на цьому етапі 

акцентувалася увага на успішних або неуспішних діях акторів, «відкриттях» 

глядачів, які допоможуть їм у вирішенні конфліктів у реальному житті.  

У ході практичного заняття з теми «Конструювання наративу для цільової 

аудиторії», робота студентів передбачала два етапи:  

1) виявлення особливостей цільової аудиторії;  

2) створення наративів для цільової аудиторії.  

На першому етапі студентів було спрямовано на роботу з відповідною 

цільовою аудиторією. У зв’язку і з цим студенти використовували різноманітні 

методи виявлення особливостей цільової аудиторії. Теоретичною основою 

слугували роботи з проведення маркетингових досліджень оскільки, як відомо, 

методи збирання інформації в cфері реклами і зв’язків з громадськістю є 
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аналогічними загальноприйнятим методам у маркетингу (Примак, 2006; Ромат, 

2006). 

Завданням студентів у процесі роботи з цільовою аудиторією (зовнішньою 

(журналістами, клієнтами, потенційними споживачами тощо) і внутрішньою 

(співробітники підприємства)) було виявити її особливості за критеріями, 

визначеними Є. Роматом (2006):  

– географічними (розуміння розвитку регіону, обсяг 

народонаселення взагалі й представників цільової групи зокрема);  

– соціально-демографічними (вік, стать, сімейний стан, розмір сім'ї, 

національність, професія й освіта); соціально-економічними (зайнятість, рівень 

доходу споживача тощо);  

– психографічними й поведінковими (стиль життя представників 

цільової аудиторії, їх поведінкові звичаї, риси характеру, життєві позиції, 

способ життя, система цінностей й домінуючі мотиви поведінки). Здобуття цієї 

інформації сприяло визначенню конфліктогенних ситуацій для даної аудиторії 

та прогнозуванню способів вирішення нею конфліктів.  

Для вивчення цільової аудиторії застосовувалися такі методи збирання 

інформації: 

Неформальні: 

1.  Особисті контакти з представниками (опитування, бесіди, інтерв’ю).  

2.  Контакти з ключовими інформаторами (експертами, які мають значний 

досвід роботи у певній галузі, видатними науковцями). 

3.  Фокус-групи та суспільні збори (групове інтерв’ювання учасників, не 

знайомих між собою, але об’єднаних спільними інтересами, ідеями, за 

розробленим сценарієм у спеціально обладнаному приміщенні).  

4.  «Гарячі телефонні лінії» (висловлення власних думок щодо продукту 

чи подій). 

5.  Етнографічні дослідження (спостереження, участь незалежного 

спостерігача-дослідника, що занурюється в середовище цільової аудиторії).  
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6.  Дослідження стосунків (оцінка та інтерпретація спектру поглядів, 

відчуттів, емоцій, переконань, вірувань, які характерні для кожного окремого 

сегмента суспільства та формуються щодо певних товарів, організацій; аналіз 

вербальних висловлювань; думок і ставлень (ментальне й когнітивне 

сприйняття); відчуттів та емоцій; дій (мотиваційні й спонукальні чинники) 

(Примак, 2006). 

На основі здобутої інформації про цільову аудиторію студенти визначали 

конфліктогенні ситуації, властиві певним групам її представників.  

Процес вивчення цільової аудиторії, взаємодія з потенційними 

реципієнтами уможливив розвиток наступних груп конфліктологічних умінь: 

1) комунікативних (умінь ініціювати взаємодію в процесі спілкування з 

метою попередження негативних конфліктів; підтримувати взаємодію в 

ситуації конфлікту; володіти технологіями профілактики, управління, 

мінімізації деструктивних форм конфлікту);  

2) перцептивних (умінь сприймати, розуміти й оцінювати себе та інших; 

розпізнавати ознаки конфлікту, адекватно його сприймати, бачити відмінності 

в типах конфліктних ситуацій);  

3) прогностичних (умінь передбачати наслідки конфлікту, визначати 

поведінку іншої людини в ситуації конфлікту та обирати способи впливу на неї 

з метою конструктивної взаємодії); 

 4) саморегуляції (умінь зберігати рівновагу в умовах конфлікту; 

гальмувати та стимулювати певні власні дії, бажання, потреби; виробляти 

механізми саморегуляції; вибірково ставитися до зовнішніх впливів; 

здійснювати контроль за своїми вчинками, рефлексію власної конфліктно-

компетентної поведінки і поведінки партнерів по взаємодії). 

При створенні майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю 

наративів для внутрішньої та зовнішьої аудиторії послуговувалися 

рекомендаціями авторів на чолі із І. Манаховою (2010) щодо створення PR-

текстів, а саме: 
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1.  Простота викладу, стислість та ясність – основні вимоги до текстів в 

сфері PR, які передусім мають бути зрозумілими. Простота викладу повинна 

поєднуватися з використанням простих, загальновживаних й нейтральних слів 

літературної мови, за винятком тих випадків, коли обґрунтованим є 

використання спеціальних термінів й складних назв.  

2.  Апелювання до аудиторії. Окрім граматичних та стилістичних 

чинників, необхідно враховувати психологічні моменти сприйняття інформації 

людиною, а також жанрові особливості й спрямованість на певну цільову 

аудиторію. Як зазначають автори, при підготовці текстів не варто забувати, що 

основне завдання PR-фахівця – не реалізація власних літературних талантів, а 

успішне сприйняття тексту реципієнтом, тобто коли останній зможе швидко й 

у максимально повному обсязі «декодувати» послання й сприйняти основні 

думки. Перевантаженість барвистими оборотами, образами, стилістичними 

прийомами не є властивою текстам у сфері PR. Студенти мали усвідомити, що 

інтереси цільової аудиторії – надійний орієнтир для створення виразного, 

ефективного PR-тексту. Останній повинен сприйматися масовою свідомістю як 

звичний за формою, цікавий за змістом, як корисна порада за практичним 

призначенням. 

3. Переконливість: факти, цифри, репортерський стиль – «читач – 

очевидець»; природність стилю, відповідність події його опису. Важливе 

значення мають такі фактори, як: концепція, ідея PR-тексту, його тема, дизайн, 

рівень літературної майстерності, своєчасність появи. 

4.  Оригінальність PR-тексту, його родзинка, що має відрізняти даний 

текст від подібних творів інших PR-агентств. Це може бути несподіваний 

аспект звичного явища, дотепне порівняння, майстерна характеристика переваг 

кого-небудь або чого-небудь.  

Створення майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю 

наративів сприяло розвитку креативних умінь, які відбивають здатність 

знаходити та застосовувати оптимальні або нестандартні (творчі) способи 

запобігання та вирішення конфліктів. З цією метою вивчалися праці 
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дослідників методологічних засад конструювання наративу – іноземних учених 

А. Ді (A. Dee) (2009), Дж. Донахью (J. Donahue) (2009), К. Нанса (K. Nunns) 

(2014), Л. Сміта (L. Smith) (2014), У. Фішера (W. Fisher) (1984), Т. Халла (Th. 

Hull) (2009) та ін. 

На другому етапі першим завданням було створити наратив для 

внутрішньої цільової аудиторії (співробітників компанії). Значущою для 

нашого дослідження була думка О. Ломовицької (2008), що PR окремих 

особистостей (засновників бізнесу, ключових власників, топ-менеджерів або 

просто результативних співробітників) є важливим елементом 

внутрішньокорпоративного піару. Основна мета – надати колективу героїв, 

котрі своїми діями та вчинками підтверджують цінності й норми прийнятої 

корпоративної культури. При цьому персональний PR передбачає створення 

легенд про «героїв», в яких описуються ідеальні моделі поведінки в типових 

або нестандартних ситуаціях, а  на прикладі «героя колективу» реципієнти 

засвоюють ефективні моделі поведінки в конфліктній ситуації, способи 

конструктивного вирішення конфліктів.  

Тому завданням майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в 

рамках спеціального інформаційного проекту для запобігання конфліктів в 

організації було скласти власні наративи про героїв колективу.  

Другим завданням майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

було створити наратив для зовнішньої цільової аудиторії на основі соціальної 

реклами. Студенти конструювали наративи для людей, які за певних умов 

втратили роботу. Тобто у цьому випадку наратив виконував 

психотерапевтичну функцію – усунення негативного емоційного стану й 

почуттів, які призводять до виникнення конфліктів (підвищеної тривожності, 

невпевненості в собі, в майбутньому, стурбованості за власну долю та долю 

близьких, пригніченості, переживання власної професійної неуспішності 

тощо). Створення наративу здійснювалося за такими етапами: 

1. Формулювання проблеми, властивої певній соціальній групі. 
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2. Визначення героя наративу, образ якого має відповідати запитам 

аудиторії. 

3. Побудова сюжету, що зображує шлях героя до вирішення ним 

конфлікту, за класичною схемою – експозиція, зав’язка, розвиток подій, 

кульмінація, розв’язка.  

За допомогою експозиції автор повідомляє реципієнтів про те, де і в який 

час відбувається дія, представляє героїв. Зав'язка сприяє зануренню 

реципієнтів у контекст історії: відбувається якась подія-каталізатор 

(конфліктогенна ситуація), яка визначає шлях головного героя. Розгортання 

сюжету тримає реципієнтів у напрузі, конфлікт неухильно наростає. 

Кульмінація демонструє загострення конфлікту, переломний момент в історії 

героя. При цьому важливим було показати, як герой проявляє себе з різних 

сторін, альтернативні методи вирішення ним конфлікту, залучення нових 

учасників з метою створення динамізму сюжету. Розв’язка – це момент 

вирішення конфлікту, завершення пов'язаних із ним подій. 

4. Підбір комплексу вербальних засобів впливу на реципієнта через 

наратив. Це передбачає використання емотивних та експресивних засобів мови 

(емоційно забарвлених слів) як стимуляторів розвитку емоційно-почуттєвої 

сфери реципієнтів; конструювання аргументативної стратегії автора, 

актуалізація певних етичних концептів «об’єднання», «консолідація», 

«співпраця», «взаєморозуміння», «взаємоприйняття», «взаємоповага», 

«особистісний розвиток» тощо; реалізація моделі, запропонованої 

О. Скулкіним (2014), яка зображує перехід від наочно-образного мислення до 

словесно-логічного і в результаті – до практично-дієвого. Остання полягає в 

тому, що реципієнт не просто вивчає історію героя, а починає співпереживати 

йому та поступово відчуває себе здатним вплинути на хід перебігу власного 

життя, стати автором власної історії та втілити її. 

На результативно-рефлексивному етапі (4 курс) було приділено  увагу до 

набуття студентами практичного досвіду конструктивного вирішення 

конфліктів. З цією метою під час практичних занять було впроваджено 
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елементи конфліктологічного тренінгу, спеціальні вправи, ігри, аутотренінги 

відповідно до розробленого практикуму з формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

Проведення тренінгу  ґрунтовалося на принципах:  

– активності – залучення студентів до ігор, дискусій, комунікативних 

вправ, а також до спостережень та аналізу дій інших учасників;  

– довіри, партнерського спілкування – толерантність та повага 

учасників один до одного, взаємне урахування інтересів, визнання цінності 

особистості кожного, відкрите, щире спілкування учасників тренінгу;  

– дослідницької позиції учасників, які мали самі вирішувати 

змодельовані конфліктні ситуації, а роль викладача полягала лише в 

консультуванні.  

Це створювало умови для позитивно-емоційної атмосфери для 

самовираження кожного учасника окремо і всієї групи в цілому через 

діяльність, висловлення власних почуттів і переживань, набуття практичного 

досвіду конструктивного вирішення конфліктів.      

Майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю самостійно 

підбирали вправи, спрямовані на підвищення мотивації, посилення групової 

згуртованості. Також їх завданням було розробити комплекс вправ на розвиток 

основних якостей, що входять до структури конфліктологічної компетентності.  

Група студентів, відповідальна за організацію тренінгу, дотримувалася 

наступної його структури:  

1. Вступна частина, спрямована на підвищення інтересу до заняття, на 

створення позитивно-емоційного фону. Введення певного ритуалу з метою 

згуртування колективу. Проведення «розминки» (вправи «Привітаймося один з 

одним», «Поділися зі мною», «Знайди пару», «Упізнай через рукостискання», 

«Перекличка», «День народження» тощо) з метою підвищення рівня групової 

активності. 

2. Основна частина, спрямована на вирішення головної мети тренінгу, – 

формування конфліктологічної компетентності за допомогою різноманітних 
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вправ та прийомів. Студенти-ведучі разом із іншими учасниками розглядали 

конфлікти у професійному середовищі, їх специфіку та профілактику.  

Розробляючи комплекс вправ для конфліктологічного тренінгу, майбутні 

фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю опиралися на праці І. Вачкова 

(1999), Н. Дементьєвої (2007), Е. Земан  (2012), М. Козлова (2012), С. Лабоди 

(2014), Т. Ложкіна (2007), О. Миронової (2011), Т. Молодорі (2013) та ін. 

Цікавою для студентів була гра «Медіація» з метою опанування методу 

посередництва у конфліктних ситуаціях. Ведучий ознайомлював учасників із 

фазами медіації:  

– попередня бесіда;  

– вступ (вихідна ситуація);  

– опис конфлікту (комунікація через медіатора); аналіз конфлікту 

(поетапна пряма комунікація);  

– угода між конфліктуючими сторонами (знову спілкування один з 

одним без сторонньої допомоги);  

– реалізація рішення.  

Потім учасники розбивалася на трійки та програвали певні ситуації, при 

цьому двоє з них грали роль конфліктуючих сторін, а третій – медіатора.  

Корисним стало проведення гри «Стратегія конфліктної поведінки». 

Студенти-ведучі нагадували учасникам, що дії людини в конфліктній ситуації 

часто є подібними до поведінки тварин. Так, перша стратегія – «черепаха». 

Людям цього типу притаманне бажання сховатися від проблем під «панцир». 

Це представники позитивного консерватизму, у спокійній ситуації вони 

підтримують колег, але в складній ситуації можуть підвести. 

Друга стратегія – «акула». Для людей цього типу головним є досягнення 

мети та виконання виробничих завдань. Їх не хвилює ставлення колег («Ваша 

любов мені ні до чого»). «Акули» є важливими для колективу, оскільки, 

рухаючись до власної мети, вони можуть вивести колектив зі складної ситуації. 

Третя стратегія – «ведмежа». Люди цього типу намагаються згладжувати 

гострі кути для того, щоб у колективі були дружні стосунки. Знаючи турботи й 



191 

інтереси кожного, вони вчасно підтримають у важку хвилину. Але при цьому 

вони можуть повністю забути кінцеву мету своєї діяльності, тому що для них 

найбільш важливим виявляються людські стосунки. 

Четверта стратегія – «лисиця». Люди цього типу завжди прагнуть 

досягти компромісу. Вони не просто хочуть, щоб усім було добре, але стають 

активними учасниками будь-якої діяльності, іноді навіть через хитрощі та 

обман намагаючись досягти мети. 

П’ята стратегія – «сова». Представники цього типу ніколи не будуть 

уникати складних ситуацій, проте вони можуть пожертвувати добрими 

стосунками заради обраної мети. Вони обирають стратегію чесної й відкритої 

боротьби. 

Ведучі пропонували учасникам тренінгу продемонструвати ці стратегії в 

різноманітних ситуаціях професійної діяльності, виявити доцільність їх 

застосування в тому чи іншому випадку.  

Наведемо ще один приклад гри «Скептики й оптимісти», яку проводили 

студенти-ведучі зі своїми одногрупниками. Її метою було спрямувати 

учасників на розуміння конфлікту як природного явища, невід’ємного 

елементу суспільного життя, знаходження в ньому позитивного.  

Ведучий читав певне твердження, пов’язане з конфліктом, й 

обґрунтовував його. Потім він надавав слово іншому гравцеві, завданням якого 

було повторити заключну частину фрази ведучого й спростувати її, знайти в 

ній негативні сторони. Наступний учасник повторював кінець фрази 

попереднього гравця, акцентуючи увагу на її позитивних сторонах. Таким 

чином, відбувався діалог, в якому чергувалися твердження, описувалися плюси 

та мінуси конфлікту. 

Також ведучі представляли розроблені ними правила поводження в 

конфліктній ситуації на обговорення іншим студентам. Наприклад, ці правила 

могли включати наступне:  

– не вживайте конфліктогени: слова, дії (або, навпаки, бездіяльність), 

що можуть призвести до конфлікту;  
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– не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген; проявляйте 

емпатію до співрозмовника (поставте себе на його місце, намагайтеся 

зрозуміти його почуття, думки;  

– робіть якомога більше доброзичливих посилань (усмішка, увага, 

інтерес до особистості, співчуття, шанобливе ставлення тощо). 

Заключна частина включала підведення підсумків, рефлексії й ритуал 

прощання. Рефлексія передбачала ретроспективну оцінку в двох аспектах: 

емоційному (сподобалося – не сподобалося) та смисловому (чому це важливо, 

навіщо ми це робили). 

Студенти, самостійно розробляючи та проводячи тренінги й автотренги 

зазначали, що це допомогло їм набути необхідний практичний досвід 

конструктивного вирішення конфліктів – усвідомлювати себе як суб’єкта 

комунікації та майбутньої професійної діяльності, проектувати конкретну 

роботу з усунення перешкод у стосунках з іншими людьми:  

– розвинути здатність поводити себе з оточуючими в атмосфері 

співробітництва та взаємозалежності;  

– одержати інформацію щодо того, як люди сприймають та 

інтерпретують поведінку один одного;  

– сформувати діагностичні вміння в міжособистісній сфері, а також 

уміння успішно втручатися у внутрішньогрупові та міжгрупові процеси, 

аналізувати власну поведінку для посилення ефективності міжособистісних 

стосунків. 

Результатом конфліктологічного тренінгу було обговорення результатів 

його впровадження, підводилися підсумки щодо конструктивних та 

неконструктивних способів вирішення конфліктів. Студенти по черзі 

висловлювалися, говорили про свої враження, відзначали, які проблеми їм 

вдалося вирішити у процесі тренінгу, визначали особисті завдання для 

формування власної конфліктологічної компетентності.  

Важливу роль у формуванні конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю відігравали форуми-
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театри, коли студенти почергово виконували роль режисерів, акторів та 

глядачів. Наведемо приклад найефективніших його розробок, представлених 

студентами. Так, один із форумів-театрів був присвячений спілкуванню 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з представниками засобів масової 

інформації та вирішенню конфліктів між ними. Студенти, учасники 

підготовчої групи, використовували дані досліджень Б. Манделя (2013), 

Г. Мельник (2012), А. Меньшикова (2013) та ін. для розробки та реалізації 

сценарію вистави. 

На етапі розігріву використовувалася вправа «Мішанина». Глядачі та 

актори зосередилися на подібностях та відмінностях між журналістикою, PR- 

діяльністю та рекламою  (Королько, 2009). Відповідно учасники поділилися на 

три групи й «перемішувалися» чи відокремлювалися один від одного, 

аналізуючи компоненти цих галузей (мета, об’єкт, функції, основні методи, 

типові канали, замовник, ключові професії, характер праці, твори, жанри, 

аудиторія тощо). Таким чином, на цьому етапі, з одного боку, створювалася 

невимушена атмосфера співпраці завдяки вільному пересуванню студентів, 

згуртуванню, взаємодії, а з іншого боку, актуалізувалися їх знання з 

майбутньої професії.  

Для вступного слова використовувалися положення з дослідження 

Г. Мельник (2012). Було зазначено, що фахівці з реклами, зв'язків з 

громадськістю та журналісти є, на перший погляд, природними партнерами в 

повсякденній діяльності. Служби PR надають у різних формах значущу й 

корисну для суспільства інформацію (прес-релізи, довідковий матеріал), а 

засоби масової інформації водночас використовують її для створення широкого 

спектра новин, які формують громадську думку. Інформаційне поле, що 

створюється і журналістами, і майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з 

громадськістю,– це зона взаємного інтересу й взаємної відповідальності. 

Проте, незважаючи на загальну платформу взаємодії, PR-служби і засоби 

масової інформації  мають власні інтереси, їх інформаційна діяльність має 

свою специфіку, тому можливі конфліктні ситуації. Медіазв’язки 
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здійснюються за наступними напрямами: 1) організація подій й заходів для 

мас-медіа; 2) партнерські програми з мас-медіа; 3) сумісні публікації; 

4) комплексні медіакампанії в Інтернет-ЗМІ; 5) професійний копірайт (сценарії, 

статті, тексти виступів тощо) (Тульчинский,  2000; Игнатьев, Бекетов,  

Сарокваша, 2002). 

На етапі дії мізансцени форуму-театру демонстрували конфліктні 

ситуації між фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю та 

співробітниками засобів масової інформації. Одна із ситуацій була присвячена 

сферам відповідальності. Обидві групи висловлювали недовіру одна одній – 

журналісти скаржилися на те, що фахівці з реклами і зв'язків з громадськістю 

надають їм неправдиві відомості та вимагають публікувати в засобах масової 

інформації односпрямовану позитивну інформацію, далеку від глибокого 

аналізу, інтерпретації та оцінки різних явищ з позиції їх соціальної значущості. 

Водночас фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю «не довіряли» 

журналістам, вважаючи, що ті хочуть отримати від їх організації всю 

необхідну інформацію, не беручи при цьому відповідальність на себе. Також ці 

фахівці звинувачували журналістів у заангажованості певними групами 

(бізнес-структурами, політичними лобі), роботі «на замовлення», що 

призводить до підтасовування фактів, необ’єктивності оцінок й суджень тощо. 

На етапі форуму глядачі сумісно із акторами дійшли наступного 

висновку щодо вирішення цього конфлікту: вироблення спільної позиції PR-

служби та засобів масової інформації, яка полягає у взаємних зобов’язаннях не 

використовувати неперевірені та непідтверджені дані; надавати об’єктивну 

оцінку діяльності організації, що ініціювала подію; задовольняти інтереси 

клієнта, якщо це не суперечить професійній етиці, законодавству або 

суспільним інтересам. 

Інша конфліктна ситуація стосувалася термінів подання інформації. 

Відомо, що для журналістів важливою є не тільки своєчасність, але і 

випередження інших, й це вважається показником професіоналізму. PR-

фахівець також не може ризикувати: для нього важливо обрати найбільш 
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зручний момент подання інформації для отримання соціально позитивного 

ефекту (Мельник, 2012). Тому студенти акцентували увагу на необхідності 

підтримувати один одного й не підводити з кінцевими термінами. 

Програючи наступну ситуацію, учасники розглядали пріоритетність 

проблем, що висвітлюється як журналістами, так і фахівцями з реклами і 

зв’язків з громадськістю. Для перших пріоритетною є соціальна значущість 

проблеми, для других – значущість з позиції організації. Водночас завданням 

PR у зв'язках із пресою є досягнення максимального числа публікацій 

рекламної та PR-інформації. На етапі форуму глядачі з акторами наголосили на 

необхідності враховувати як суспільний інтерес, так і інтереси цільової групи в 

процесі взаємодії фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з 

представниками засобів масової інформації, важливості визнавати власні 

помилки, вибачатися та бути позитивно налаштованими на співпрацю. 

На етапі профілактичної інформації студенти-експерти розповіли про 

класичні форми контактів двох названих вище груп фахівців, а саме: прес-

конференції, інтерв'ю та прес-релізи. Було зазначено, що на прес-конференції 

фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю за допомогою представників 

засобів масової інформації  можуть донести до широкого загалу повідомлення, 

що стосується організації, котру ці фахівці представляють.  

Експерти пояснювали, що для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій 

та критики з боку журналістів, необхідно своєчасно розіслати запрошення, 

підготувати необхідні матеріали та документацію; під час прес-конференції 

доцільно не перебільшувати й називати речі своїми іменами; проявляти повагу 

до своїх конкурентів; уникати суперечок; давати розгорнуті відповіді на 

запитання; проявляти обережність щодо тих тем, публікація яких у засобах 

масової інформації є небажаною.  

Експерти підкреслили важливість знання нюансів проведення інтерв'ю 

для радіо чи телебачення. Так, фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю 

передусім мали одержати точну інформацію про місце та час трансляції 

інтерв'ю, його тривалість та наявність інших учасників; протягом інтерв'ю 
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співвідносити власні повідомлення з відведеною кількістю часу; уникати 

лестощів, компліментів на адресу радіослухачів або телеглядачів; 

використовувати лаконічні й змістовні пропозиції; зберігати спокій та 

рівновагу навіть під час «незручних» запитань, за потреби переформулювати 

їх; обдумувати відповіді; слідкувати за голосом та диханням. Даючи інтерв'ю 

на телебаченні, необхідно дбати про культуру зовнішнього вигляду, поставу, 

спрямованість погляду на телеглядачів тощо.  

Експерти зосередили увагу учасників на вимогах до підготовки прес-

релізів. Для того, щоб уникнути непорозумінь з представниками засобів 

масової інформації, прес-реліз має відповідати інформаційному засобу, якому 

він адресований. Також при підготовці прес-релізу необхідно відокремлювати 

об’єктивну інформацію від суб’єктивної, подію від коментаря; презентувати 

актуальні, цікаві та змістовні теми; правильно оформлювати прес-реліз; 

розташовувати інформацію за принципом відповідей на питання – хто (дані 

підприємства, адреса), що (опис події, товару, послуги), де (місце організації 

заходу), коли (терміни проведення заходу) і як (застосування товару або 

послуги), чому (призначення товару або послуги, їх користь); уникати 

спеціальної (вузької та маловідомої) термінології.  

На етапі зворотного зв'язку студенти відзначали, що проведення даного 

форуму-театру уможливило краще пізнати себе як суб’єкта комунікації та 

майбутньої професійної діяльності, виявляти об’єктивні та суб’єктивні 

чинники, котрі призводять до конфліктів, розробити способи усунення 

перешкод у стосунках з іншими людьми. Цікавим було проведення форуму-

театру, присвяченого спілкуванню з клієнтами – відвідувачами ярмарки-

виставки.  

На етапі розігріву використовувалася вправа «Очікування». Студенти, як 

відвідувачі, писали на картках-корабликах із клейкими аркушами свої 

очікування та побажання від ярмарки-виставки, а саме: одержання змістовної 

та достовірної інформації; здобуття нових знань про товари чи послуги, що 

рекламуються; обмін професійним досвідом з фахівцями своєї професійної 
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галузі, налагодження співробітництва, встановлення корисних зв’язків; прийом 

згідно з правилами комерційної комунікації та гостинності, відчуття турботи та 

професійного обслуговування з боку персоналу тощо. Потім учасники, 

коментуючи власні очікування, приклеювали аркуші на плакаті. 

Для підготовки вступного слова був використаний матеріал досліджень 

І. Манахової (2010), Р. Мокшанцева (2007) та ін. Було зазначено, що 

відвідувачі ярмарок-виставок – це люди, які здебільшого мають відповідну 

підготовку й здатні оцінити значущість кожного експонента. Незважаючи на 

те, що відвідувачами є люди з різноманітними інтересами й потребами 

(залежно від характеру ярмарки-виставки), вони є потенційними клієнтами 

експонентів. З метою формування стійких ділових зв'язків у жорсткому 

конкурентному середовищі торгових ярмарків-виставок експонент повинен 

уважно ставитися та задовольняти специфічні потреби кожного відвідувача, 

створювати атмосферу довіри й розуміння. На етапі дії мізансцени форуму-

театру демонстрували взаємодію фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

та відвідувачів ярмарки-виставки. Актори виконували ролі відвідувачів різних 

психологічних типів, представлених у дослідженні Р. Мокшанцева (2007):  

1. Раціоналісти, які заздалегідь планують своє відвідування й 

пересуваються по території ярмарки-виставки з власним «розпорядком дня» в 

руках. Зазвичай, це професіонали, але важкі у спілкуванні, ригідні.  

2. «Фланери», які полюбляють бувати там, де проводяться різні заходи, 

зазвичай балакучі, проте не наївні й добре знають, чого хочуть. 

3. Невпевнені в собі. Зазвичай знаходяться біля стендів, де збирається 

багато відвідувачів. Терплячі, коли необхідно почекати, і в той же час 

вимогливі та недовірливі. Їм потрібен час, щоб визначити й висловити свої 

наміри. 

4. Владні, які хочуть диктувати всім свої умови, зарозумілі та егоїстичні.  

5. Знервовані, які зазвичай відчувають дискомфорт від тієї соціальної 

ролі, яку змушені грати в своїй організації, тому поводяться неприродно, легко 

втрачають рівновагу, є емоційно напруженими.  
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6. Новатори, які відповідно шукають новинки й вимагають переконливих 

доказів. Проте готові ризикувати.  

7. Консерватори. З обережністю ставляться до всього нового, є 

послідовними та наполегливими. Не терплять заперечень та тиску.  

8. Випадкові. Зазвичай це люди з інтересами, далекими від експонованої 

продукції. Часто діють спонтанно, під впливом випадкових мотивів або в 

інтересах третіх осіб. Їх здебільшого цікавить товарність продукту.  

У мізансценах студенти показували конфлікти, які можуть виникнути у 

фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю та відвідувачів ярмарки-виставки 

зазначених вище типів.  

На етапі форуму студенти визначили основні вміння даних фахівців для 

взаємодії з усіма типами відвідувачів з метою запобігання конфліктним 

ситуаціям:  уважно слухати, не перебиваючи; спрямовувати розмову незначним 

втручанням у неї або навіть невербальними засобами (мімікою); робити 

контрпропозиції; пропонувати рішення; самостійно та змістовно відповідати на 

питання; визнавати правоту відвідувача в тих чи інших питаннях; зберігати 

холоднокровність, за потреби переводити розмову на інші теми; привітно 

посміхатися.  

На етапі профілактичної інформації один зі студентів-експертів надав 

рекомендації щодо спілкування з клієнтами з метою запобігання конфліктів із 

ними (див. табл. 3.2.2). 

Інший експерт додав інші прийоми з метою заохочення відвідувачів до 

висловлювання їх побажань та очікувань. Так, розмову доречно будувати за 

схемою «запитання – розвиток тези». Наприклад: 

- Чи Вам відома наша нова упаковка? Я із задоволенням покажу її Вам, 

до того ж ми представили на ринок наш новий коктейль, який...; 

- Ви вже, безумовно, переконалися в технічному вдосконаленні нашої 

продукції за новою системою, яка...; 

- Ми продовжуємо пропонувати наші традиційні товари, які... 
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Також експерт ознайомив із прикладами запитань тактичного характеру, 

які поділяються на наступні: 

1) запитання повідомного характеру для з'ясування дійсних намірів 

відвідувача:  

- Якій моделі Ви віддаєте перевагу?;  

- Коли Вам необхідно придбати товар? В яких кількостях?; 

2) запитання вступного характеру:  

- Чи знайомі Ви з нашою продукцією?  

3) запитання, що складаються з двох частин – варіантів вибору:  

- У якій упаковці Ви б хотіли бачити куплений товар: ... або ...?;  

- Вам більше подобається … або … колір? 

Експерти підкреслили, що за допомогою фраз, безпосередньо пов'язаних 

із предметом розмови, можна стимулювати інтерес відвідувача й уникнути 

банальних і беззмістовних розмов, котрі лише забирають час і викликають 

нудьгу. 

Таблиця 3.2.2 

 

Прийоми ефективного спілкування з клієнтами 

 

  Прийом Мета Дія 

1 2 3 

 1. Виявити інтерес 

2. Заохотити іншу 

людину говорити 

Не погоджуйтеся, але й 

не сперечайтеся, 

використовуйте 

нейтральні слова, 

відповідну інтонацію 

 1. Допомогти пояснити 

сказане  

2. Отримати більше 

інформації 

3. Допомогти 

співбесіднику розкрити 

інший аспект проблеми 

Ставте питання, 

переформулюйте те, що 

ви почули не зовсім 

точно для того, щоб 

співрозмовник 

продовжував говорити  
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 Продовження таблиці 3.2.2. 

 

Перепитування 1. Показати, що 

слухаєте та розумієте, 

про що йдеться мова 

2. Перевірити розуміння 

того, що почули, й 

власну інтерпретацію 

Перепитуйте основні 

положення й факти 

 

 

 

Емпатія 

 

 

 

1. Показати, що 

розумієте те, що 

відчуває інша людина 

2. Допомогти їй 

висловити свої почуття 

Показуйте, що ви 

розумієте почуття іншої 

Людини 

 

Підведення підсумків 

1. Вказати наявність 

прогресу 

2. Звести воєдино 

важливі факти та ідеї  

3. Створити основу для 

подальшого 

обговорення 

 

Заново сформулюйте 

основні ідеї й почуття 

Висловлення співчуття Визнати значущість й 

висловити повагу до 

почуття власної гідності 

іншої людини 

Визнайте значущість 

проблем й почуттів 

співбесідника, висловіть 

свою вдячність за його 

зусилля та дії 

 

На етапі зворотного зв’язку студенти дійшли висновку, що відвідувачі 

ярмарки-виставки та інших публічних заходів відрізняються особистісними 

якостями та типом поведінки, освітнім та кваліфікаційним рівнем, наявністю 

або відсутністю практичного досвіду. Майбутні фахівці справедливо 

зазначили, що знання психологічних типів клієнтів, вміння сприймати, 

розуміти й оцінювати себе та інших, розпізнавати ознаки конфлікту 

уможливить запобігання конфліктів й сприятиме продуктивній взаємодії між 

фахівцями з реклами і зв’язків з громадськістю та їх клієнтами (замовниками).  
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Під час виробничої практики в PR та рекламних відділах компаній, PR та 

рекламних агентствах майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю 

реалізовували власні наративи для внутрішньої та зовнішньої цільової 

аудиторії, та перевіряли їх ефективність для запобігання та вирішення 

конфліктних ситуацій.  

Цікавим був досвід застосування сервісів GoogleApps, зокрема створення 

персональних блогів за допомогою Blogger та спільноти в соціальній мережі 

Google+ з метою популяризації власних наративів; розроблення та проведення 

опитувань/анкетувань за допомогою GoogleDocs та організація 

відеоконференції одночасно з декількома реципієнтами за допомогою 

GoogleHangouts з метою вивчення суспільної думки щодо ефективності 

наративу.  

Таким чином, основна робота у ході результативно-рефлексивного етапу 

була спрямована на набуття майбутніми фахівцями з реклами і зв’язків з 

громадськістю досвіду конструктивного вирішення конфліктів, формування 

стійкої власної конфліктологічної позиції в професійній діяльності, активізацію 

здатності студентів аналізувати конфліктологічні ситуації, формування 

конфліктологічної «Я-концепції».  

Результати проведеного формувального експерименту проаналізовано у 

підрозділі 3.3. 

 

 

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

З метою визначення ефективності педагогічних умов та моделі їх 

реалізації формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю встановлено динаміку показників рівнів 

сформованості конфліктологічної компетентності студентів. 

Схарактеризуємо зміни, які відбулися за мотиваційно-ціннісним 

критерієм та його показниками, після проведення першого (мотиваційно-
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стимулювального) етапу формувального експерименту. Якщо на початку 

експерименту в більшості майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю поняття «конфлікт» асоціювалося з негативними явищами 

(сварками, сперечаннями) та викликало негативні почуття (острах, тривогу, 

незадоволеність, розчарування), то після формувального етапу більшість 

студентів експериментальних груп (85,1 %) зазначили, що розглядають 

конфлікт як природне явище, яке навіть має цінність для розвитку колективу. 

Так, один зі студентів підкреслив: «Я вважаю, що не сам конфлікт є поганим, а 

деструктивною може бути поведінка людини під час конфлікту». Інша 

учасниця експерименту зауважила, що в конфлікті є і позитивні моменти, 

пов’язані із прогресивними змінами як особистості, так і колективу: «Завдяки 

конфлікту звертається увага на проблеми співробітників, котрі потребують 

осмислення, обговорення, визнання та підтримки». 

Доцільно відзначити, що в контрольній групі ставлення до конфлікту 

практично залишилося незмінним – 83,33 % студентів сприймали його як 

однозначно деструктивне явище, тоді як респонденти експериментальної 

групи, усвідомили цінність міжособистісної взаємодії, необхідність співпраці з 

партнером та пошуку спільного рішення проблеми.  

Після проведення формувального експерименту було виявлено мотиви 

поведінки студентів у конфлікті, котрі впливають на обрання ними 

відповідного способу його вирішення (рис. 3.3.1, 3.3.2). 

Як бачимо з представлених діаграм, у студентів ЕГ та КГ переважають 

різні мотиви. Так, у студентів ЕГ переважає мотив кооперації (45,74 %), на 

противагу респондентам групи КГ, які його визначили тільки у 4,17 %. На 

другому місці в ЕГ – мотиви взаємних поступок (32,98 %), який в КГ обрали 

аж 47,92 %, мотив альтруїзму в ЕГ демонструють 11,7 %, а в КГ – тільки 3,2 %, 

мотив максимізації власного виграшу притаманний в ЕГ у 6,38 %, а в КГ – 

8,33 %, мотив миролюбства або вичікування в ЕГ тільки 3,2 % а от в КГ – аж 

35,41 %, що говорить про те, що студенти КГ займають позицію уникнення 

конфлікту. 
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Рис. 3. 3. 1. Мотиви конфліктної поведінки студентів 

експериментальної групи 

 

Так, наявність мотиву кооперації визначає обрання такого способу 

вирішення конфлікту, як співпраця; мотиву пошуку взаємних поступок – 

компромісу; мотиву альтруїзму – пристосування; мотиву максимізації власного 

виграшу – суперництво; мотиву миролюбства або вичікування – уникнення.  
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Рис. 3. 3. 2. Мотиви конфліктної поведінки студентів контрольної 

групи  
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Схарактеризуємо узагальнені результати сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю за мотиваційно-ціннісним критерієм після першого етапу 

формувального експерименту (табл. 3.3.1). 

Із таблиці 3.3.1. видно, що рівні сформованості конфліктологічної 

компетентності студентів експериментальної групи за мотиваційно-ціннісним 

критерієм зазнали значних змін: високий рівень виявлено в 29,23 % (було 

9,23 % на констатувальному етапі), середній рівень – у 60 % опитаних (було 

61,36 %), низький рівень – у 30,77 % (проти 28,79 %). Незважаючи на те, що 

високий рівень в контрольній групі становить 18,94 % (було 9,85 %), середній і 

низький рівень зазнали незначних змін (56,82 % – було 61,36 %; 24,24 % – було 

28,79 %). 

Таблиця 3.3.1 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості конфліктологічної 

компетентності (за мотиваційно-ціннісним критерієм) респондентів 

контрольної та експериментальної груп після формувального етапу 

експерименту 

 

Мотиваційно-ціннісний  

компонент 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

Рівні спрямованості на 

конструктивне вирішення 

конфлікту 

абс. % абс. % 

Низький  32 24,24  7 5,38 

Середній 75 56,82 85 65,38 

Високий  25 18,94 38 29,23 
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Динаміку сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за мотиваційно-ціннісним 

критерієм на початку і після формувального експерименту в 

експериментальних та контрольній групах наведено на рис. 3.3.3. 

 

 

 

Рис. 3. 3. 3. Динаміка сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на початку і після формувального 

експерименту в КГ та ЕГ 

 

Як бачимо з діаграми в групі ЕГ збільшилась кількість респондентів з 

високим та середнім рівнями сформованості конфліктологічної компетентності 

за мотиваційно-ціннісним критерієм на 20,00 % та 5,38 % відповідно, і 

зменшилась кількість студентів з низьким рівнем на 25,39 %. Щодо 

контрольної групи зміни несуттєві: збільшення кількості студентів на 9,09 % з 

високим рівнем та зменшення кількості респондентів з середнім та низьким 

рівнями на 4,54 % та 4,55 % відповідно. 

Отримані дані за когнітивно-практичним критерієм з метою визначення 
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рівня інтегрованих знань в галузі конфліктології (історичної, філософської, 

політологічної, юридичної, психологічної, соціологічної тощо) та 

конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, прогностичних, 

креативних, саморегуляції) після завершення другого – професійно-

орієнтованого – етапу формувальної дослідно-експериментальної роботи 

засвідчили позитивну динаміку показників в експериментальній групі 

порівняно з відповідними показниками студентів контрольної групи. 

Результати представлено в таблицях 3.3.2; 3.3.3. та проілюстровано на 

рисунках 3.3.4; 3.3.5.  

Таблиця 3.3.2 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості конфліктологічної 

компетентності (за когнітивно-практичним критерієм) респондентів 

контрольної та експериментальної груп після формувального етапу 

експерименту 

 

Когнітивно-практичний 

компонент 

 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

Рівні засвоєння знань абс. % абс. % 

низький  24 18,18 8 6,15 

Середній 82 62,12 80 61,54 

високий  26 19,70 42 32,31 

 

Дані таблиці 3.3.2. свідчать, що високий рівень в експериментальній групі 

за означеним критерієм збільшився з 9,23 % до 32,31 %. Підвищився також 

середній рівень з 60 % до 61,54 % за рахунок зменшення кількості студентів з 

низьким рівнем з 30,77 % до 6,15 %.  
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Разом з тим, у представників контрольної групи показники високого рівня 

засвоєння знань підвищився з 9,85 % до 19,70 %, низький зменшився на 

10,61 %, за рахунок збільшення середнього з 61,36 % до 62,12%. Водночас 

знання студентів означеної групи були поверхневими, хаотичними, 

неглибокими і носили несистематизований характер. 

 

 

 

 

Рис. 3. 3. 4. Динаміка рівнів засвоєння майбутніми фахівцями з 

реклами і зв’язків з громадськістю інтегрованих знань про сутність, 

природу та стратегії вирішення конфліктів на початку і після 

формувального експерименту в ЕГ та КГ 

 

Студенти експериментальної групи на більш якісному рівні виявили 

системні знання про сутність, природу та стратегії вирішення конфліктів, 

основні закономірності, особистісно-орієнтовані методи, форми, засоби та 

прийоми, необхідні для ефективного вирішення конфліктологічних ситуацій у 

професійній діяльності; демонстрували творчість і глибину знань з квест-

технологій, написання наративу та технологій проектування форум-театру 

тощо. Це забезпечило використання активних форм й прийомів обробки 

інформації: обговорення; формулювання проблемних питань і завдань; 
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диференціація та градуювання нової інформації; генерування власних ідей, 

думок, позицій, продумування аргументації тощо. 

Результати рівня сформованості конфліктологічної компетентності (за 

когнітивно-практичним критерієм (конфліктологічні вміння)) наведено в 

таблиці 3.3.3.  

Таблиця 3.3.3 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості конфліктологічної 

компетентності (за когнітивно-практичним критерієм) респондентів 

контрольної та експериментальної груп після формувального етапу 

експерименту 

 

Когнітивно-практичний 

компонент  

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

Рівні сформованості 

конфліктологічних умінь 
абс. % абс. % 

низький 26 19,70 6 4,62 

середній 82 62,12 78 60,00 

високий 24 18,18 46 35,38 

 

За результатами, наведеними в таблиці 3.3.3., можна констатувати, що у 

студентів експериментальної групи переважають високий (35,38 %) і середній 

(60 %) рівні сформованості конфліктологічних умінь (комунікативних, 

перцептивних, прогностичних, креативних, саморегуляції), тоді як в 

контрольній: 62,12 % респондентів показали середній рівень, а високий тільки 

18,18 %. В експериментальній групі низький рівень становить 4,62 %, а в 

контрольній – 19,70 %. Цьому сприяло застосування методу кейсів, зокрема 

різних моделей аналізу проблемних ситуацій; під час проведення спектаклів 

під час форуму-театру; в процесі роботи з цільовою аудиторією під час 
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конструювання наративу; проведення і участь різноманітних рольових ігор 

тощо.  

Вважаємо за доцільне ознайомитися з думками студентів щодо 

сформованості в них означених умінь: «Здійснюючи аналіз кейсів, ми 

працювали над рішенням складних проблем з повсякденного життя. При цьому 

ми посилалися на знання, одержані із вивчення різних навчальних дисциплін»; 

«Навчальний матеріал має практично-орієнтований характер, й метод кейсів 

сприяє подоланню розриву між теорією і практикою»; «Ми розвивали власні 

прогностичні та креативні вміння – вчилися передбачати поведінку людини в 

конфліктній ситуації та розробляти власні способи вирішення конфліктів».  

Інша студентка також розповіла про свої враження: «Коли я вивчала 

особливості цільової аудиторії для створення наративу, я помітила, що не 

тільки розвинулися мої комунікативні вміння, а й, наприклад, уміння 

саморегуляції – уміння управляти власним психоемоційним станом (емоціями, 

думками, поведінкою тощо). Усі люди різні, тому конфлікти часто неминучі. 

Проте тепер я знаю, як важливо не втрачати рівноваги, контактуючи навіть з 

«важкими» представниками цільової аудиторії». 

Динаміку сформованості конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю на початку і після педагогічного 

експерименту в експериментальних та контрольній групах наведено на 

рис. 3. 3. 5.  

Як бачимо з діаграми, в експериментальній групі збільшилась кількість 

респондентів з високим рівнем сформованості конфліктологічної 

компетентності за когнітивно-практичним критерієм на 24,61%; зменшилась 

кількість студентів з середнім та низьким рівнями на 1,54% та 23,07% 

відповідно. Щодо контрольної групи, то зміни не суттєві: збільшення кількості 

студентів на 1,51% та 3,03% з високим та середнім рівнем та зменшення 

кількості респондентів з низьким рівнем на 4,54%. 
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Рис. 3. 3. 5. Динаміка сформованості конфліктологічних умінь 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на початку  і 

після формувального експерименту в ЕГ та КГ 

 

Узагальнення результатів третього (результативно-рефлексивного) етапу 

формувальної дослідно-експериментальної роботи засвідчило значні 

відмінності показників рівнів сформованості конфліктологічної компетентності 

(за контрольно-коригувальний критерієм) у студентів контрольної та 

експериментальної груп (таблиця 3.3.4.).  

Так, в експериментальній групі збільшився високий рівень на 20,77 % 

(було 9,23 % – стало 30 %) відповідно низький зменшився на 32,31 % (було 

38,46 % – стало 6,15%), середній на 16,25 % (було 52,31 % – стало 9,38 %). За 

рахунок зменьшення низького рівня збільшився середній рівень на 20,00 % 

(було 52,31 % – стало 63,85 %). 

Якщо на початку експерименту конфліктогенами, що впливали на 

стійкість конфліктологічної позиції студентів, були різноманітні ситуації, в 

основному пов’язані з особистісними якостями (прояв егоїзму, незадоволеність 

міжособистісною взаємодією та процесом навчання, необхідністю підкорятися 

певним вимогам), то в кінці експерименту кількість таких ситуацій значно  
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Таблиця 3.3.4 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості конфліктологічної 

компетентності (за контрольно-корегувальним критерієм) респондентів 

контрольної та експериментальної груп після формувального етапу 

експерименту 

 

Контрольно-

коригувальний компонент 

Групи 

КГ 

(132 особи) 

ЕГ 

(130 осіб) 

Рівень стійкості 

конфліктологічної позиції 
абс. % абс. % 

низький 33 25,00 8 6,15 

середній 85 64,39 83 63,85 

високий 14 10,61 39 30,00 

 

Порівняно з експериментальною групою показники рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності (за контрольно-корегувальним критерієм) у 

студентів контрольної групи простежуються приблизно в однаковому 

співвідношенні, а саме: низький рівень – 25%; середній рівень – 64,39 %, 

високий рівень – 10,61 %.  

Узагальнення результатів формувальної дослідно-експериментальної 

роботи засвідчило значні відмінності у кількісних і якісних показниках рівнів 

сформованості конфліктологічної компетентності контрольної та 

експериментальної груп (табл. 3. 3. 5 та рис. 3 .3. 6). 

За кожним із критеріїв відбулися такі зміни: за мотиваційно-ціннісним: 

високий складав в ЕГ – 29,23 %; у КГ – 18,94 %; середній рівень: в ЕГ – 

65,38 %; у КГ – 56,82 %; за когнітивно-практичним критерієм (знання) – 

високий рівень: в ЕГ – 32,31 %; у КГ – 19,70 %; середній: в ЕГ – 61,54 %; у 

КГ – 62,12 %; за когнітивно-практичним (вміння) – високий рівень складав: в 
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ЕГ – 35,38 % у КГ – 18,18 %; середній рівень: в ЕГ – 60 %; у КГ – 62,12 %; за 

контрольно-корегувальним – високий рівень складав: в ЕГ – 30 % у КГ – 

10,61 %; середній рівень: в ЕГ – 63,85 %; у КГ – 64,39 %.  

Відзначаємо зменшення кількості студентів за низьким рівнем: за 

мотиваційно-ціннісним становила: в ЕГ– 5,38 %, у КГ– 24,24 %; за когнітивно-

практичним (знання) – в ЕГ – 6,15 %, у КГ – 18,18 %; за когнітивно-

практичним (вміння) – в ЕГ– 4,62 %, у КГ– 19,70 %; за контрольно-

корегувальним: в ЕГ– 6,15 %, у КГ– 25 %.  

Таблиця 3.3.5 

 

Рівні сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю за результатами 

формувального етапу експерименту 

 

Рівні 

Компоненти Г
р
у
п

и
 

Високий Середній Низький 

абс у % абс у % абс у % 

Мотиваційно-ціннісний 
ЕГ 38 29,23 85 65,38 7 5,38 

КГ 25 18,94 75 56,82 32 24,24 

Когнітивно-практичний  

 

ЕГ 42 32,31 80 61,54 8 6,15 

КГ 26 19,70 82 62,12 24 18,18 

ЕГ 46 35,38 78 60,00 6 4,62 

КГ 24 18,18 82 62,12 26 19,70 

Контрольно-корегувальний 
ЕГ 39 30,00 83 63,85 8 6,15 

КГ 14 10,61 85 64,39 33 25,00 

 

Згідно з порівняльною гістограмою результати на початок й на 

завершення формувального етапу експерименту засвідчують позитивну 

динаміку у формуванні досліджуваного явища.  
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У студентів експериментальної групи порівняно з контрольною на 

початку формувального етапу експерименту рівнями сформованості 

конфліктологічної компетентності культури були низький (31,54 %) та 

середній (56,93 %), то після її завершення домінуючими стали високий 

(31,73 %) і підвищений середній (62,69 %). 

 

 

 

Рис. 3. 3. 6. Динаміка сформованості конфліктологічної компетентності 

студентів ЕГ й  КГ на початку і  після формувального експерименту 

 

У контрольній групі переважаючим загальним рівнем на кінець 

експерименту залишився середній (61,36 %) та низький (21,78 %) рівні 

сформованості конфліктологічної компетентності студентів. 

Варто зауважити, що після експерименту не тільки студенти відзначили 

позитивні зміни у формуванні власної конфліктологічної компетентності, а 

також викладачі підкреслили, що учасники експериментальних груп стали 

більш активними та самостійними, їм стало набагато легше ініціювати 
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міжособистісну взаємодію та відчувати себе суб’єктами комунікації. Завдяки 

цьому, на думку педагогів, значно покращилися міжособистісні стосунки в 

групах, студенти охоче брали участь у спільній діяльності із врегулювання 

конфліктів, навчилися їх конструктивно вирішувати.  

Для підтвердження отриманих результатів було використано метод  

описової  статистики даних анкетного опитування студентів контрольної та 

експериментальних груп після проведення дослідно-експериментальної роботи 

на такі запитання: Чи готові Ви до діалогічної взаємодії, подолання 

розбіжностей та нерозуміння для покращення міжособистісних стосунків та 

встановлення позитивних стосунків з колегами в майбутньому? Чи здатні Ви 

самостійно вирішити конфлікт? Чи здатні Ви «опановувати себе» у 

конфліктній ситуації? Чи знаєте Ви способи вирішення конфлікту? Чи вмієте 

Ви виявляти об’єктивні та суб’єктивні чинники, які призводять до конфліктів? 

Чи вмієте Ви здійснювати аналіз стійкості конфліктологічної позиції учасників 

конфлікту? Та обрати оптимальний критерій для визначення статистичної 

значущості результатів дослідження (табл. 3.3.6).  

  Таблиця 3.3.6.  

 

Характеристика розподілу даних варіаційних рядів за показниками 

описової статистики 

 

 

Вибірки 

С
ер

ед
н

я
 

М
ед

іа
н

а
 

Довірчий 

інтервал 

Стан-

дартне 

відхи-

лення 

Стандартн

а помилка 

середнього 

значення 

Коефі-

цієнт 

асимет-

рії 

Е
к
сц

ес
 

М Ме -95 % +95 %  m As Ek 

Е (n = 130) 64,002 63,81 50,071 76,688 20,425 6,546 0,194 
-

0,202 

КГ (n = 132) 42,564 40,00 28,211 56,142 18,041 5,756 0,641 
-

0,360 

 

* n – кількість респондентів. 
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Проаналізуємо параметри, які мають значущість для виявлення характеру 

розподілу даних, а саме: середню (М), медіану (МЕ), стандартне відхилення 

(),коефіцієнт асиметрії (As) і показник скошеності (Ek) або ексцес. Так, за 

даними параметрів описової статистики (М; Ме; As; Ek) було встановлено, що 

розподіл показників (змінних) є симетричним. Це підтверджується значеннями 

середньої і медіани, які майже рівні М ≈ Ме; коефіцієнтом асиметрії (різницею 

між середньою і модою), значення якого близькі до нуля. Оскільки Ek (ексцес) 

має від'ємні показники, це означає, що розподіл даних має пласковершинний 

характер, «хвіст» кривої розподілу знаходиться в області малих величин.  

Значення довірчого інтервалу, який вказує на статистичну значущість 

різниці та стандартної помилки середнього значення (показує варіабельність 

ознаки) свідчать про те, що ефект впливу педагогічних умов виявляється щодо 

даних експериментальних і контрольних груп.  

Оскільки межі значень довірчого інтервалу для експериментальних і 

контрольних груп відрізняються, це дає можливість дійти висновку, що 

статистична різниця між цими групами достовірна і вони не належать до однієї 

популяції. Перевірити цей висновок можна за допомогою критерію 2 . Для 

цього узагальнимо результати дослідження за усіма критеріями: мотиваційно-

ціннісним, когнітивно-практичним, контрольно-корегувальним. 

У табл. 3.3.7. подано порівняльні дані рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю експериментальної та контрольної груп після формувального 

експерименту. 

За допомогою методів математичної статистики маємо здійснити 

перевірку одержаних результатів. З метою об’єктивної оцінки результатів 

експерименту застосовано критерій 2 . Для статистичної перевірки факту 

однакового рівня сформованості конфліктологічної компетентності студентів 

контрольної та експериментальної груп після педагогічного експерименту, 

було застосовано статистичний критерій 2 .  
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Таблиця 3.3.7. 

 

Результати оцінки рівнів сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю 

експериментальної та контрольної груп на формувальному етапі 

експерименту 

 

Рівні 

Групи 

Високий Середній Низький 

% абс. % абс. % абс. 

ЕГ (130 осіб) 31,73 41 62,69 81 5,58 8 

КГ (132 особи) 16,86 22 61,36 81 21,78 29 

 

Згідно до цього необхідно сформулювати статистичні гіпотези Н0 та Н1: 

Н0 – стверджує, що між обома сукупностями КГ та ЕГ (результат рівнів 

сформованості сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю) немає очікуваної різниці; 

Н1 – стверджує, що між обома сукупностями КГ та ЕГ наявні значні 

відмінностей у рівні сформованості конфліктологічної компетентності 

студентів контрольної та експериментальної груп. 

Значення статистики критерію 2  обчислимо за формулою.  

 


 












L

i ii

ii

эмп

mn

M

m

N

n

MN
1

2

2

     
де: 

- N, M – межі вибірок (в нашому випадку N=130, M=132);  

- ni, mi – кількість елементів відповідних вибірок, що відносяться до 

і-того рівня; 

- L – кількість рівнів (в нашому випадку L=3). 
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Зроблена підстановка значень до формули дала можливість отримати 

величину статистики критерію для рівнів сформованості сформованості 

конфліктологічної компетентності студентів груп ЕГ та КГ на формувальному 

етапі експерименту 07122 ,  (табл. 3.3.8). 

Таблиця 3.3.8 

Розрахунок эмп
2  для ЕГ та КГ на етапі формувального експерименту 

 

Рівні ЕГ= in  КГ= im  
N

ni  
M

mi  

ii

ii

mn

M

m

N

n













2

 

Низький 8 29 0,061538 0,219697 0,00035 

Середній 81 81 0,623077 0,613636 0,00000 

Високий 41 22 0,315385 0,166667 0,00035 

Усього 130=N 132=M 1 1 0,000703926 

 

За рівня значущості =0,05 критичне значення для трьох рівнів дорівнює 

7,81. Визначені дані статистики у перелічених випадках перевищують 

критичного значення 7,81, що підтверджує гіпотезу Н1. Отже, відповідно до 

правил ухвалень рішень можна зробити висновки, що задані характеристики 

порівнюваних вибірок відрізняються на 95%. Так, можемо дійти висновку про 

статистичну різницю даних щодо рівнів сформованості конфліктологічної 

компетентності студентів груп ЕГ та КГ після проведення формувального 

етапу експерименту. 

Отже, узагальнення результатів формувальної експериментальної роботи, 

підтверджене за допомогою математичної обробки статистичних даних, 

засвідчило значні відмінності в кількісних та якісних показниках рівнів 

сформованості конфліктологінчої компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю.  

На цій підставі зроблено висновок про ефективність апробованої моделі 

реалізації педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності 
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майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю, а також про 

ефективність проведеної дослідно-експериментальної роботи. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Для перевірки ефективності педагогічних умов та апробації моделі 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю було проведено формувальний експеримент, який 

здійснювався впродовж трьох взаємопов’язаних та взаємодоповнювальних 

етапів: мотивувально-стимулювального, інформаційно-пізнавального та 

реалізувального. 

Мотиваційно-стимулювальний етап (1 курс) спрямовувався на 

формування у студентів позитивної мотивації студентів до цінностей професії, 

спрямованості на конструктивне вирішення конфлікту, усвідомлення значення 

конфліктологічних знань, умінь у професійній діяльності. На цьому етапі зміст 

навчальних дисциплін «Загальна та соціальна психологія», «Вступ до фаху», 

«Масова комунікація та інформація», «Теорія і практика рекламної та PR-

діяльності особистісних якостей було впроваджено додаткову пізнавальну 

інформації, розкриваючи значення конфлікту як виключно стимулюючого 

психологічного явищі та формування у студентів мотивації на уникнення 

конфлікту в майбутній професійній діяльності. 

Професійно-орієнтований етап (2-3 курс) формувальної дослідно-

експериментальної роботи забезпечував набуття студентами інтегрованих 

знань в галузі конфліктології (історичної, філософської, політологічної, 

юридичної, психологічної, соціологічної тощо) та формування 

конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, прогностичних, 

креативних, саморегуляції) у процесі вивчення тем спецкурсу «Основи 

конфліктологічної компетентності фахівців фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю». Студенти залучалися до: роботи з афоризмами, аналізу 
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суб'єктивних та об'єктивних причин й складових вирішення конфлікту 

(вербалізація почуттів, створення діаграми Вена, колективні обговорення, 

перегляд та аналіз відеороликів, розроблення та проведення ділової гри), 

використання майндмеппінгу (створення карт пам’яті), доповнення змісту 

навчального матеріалу (підготовка інформаційних повідомлень, колективні 

обговорення); виконання індивідуальних та групових кейсів тощо.  

    Результативно-рефлексивний етап (4 курс) передбачав набуття 

студентами практичного досвіду конструктивного вирішення конфліктів. З 

цією метою під час практичних занять було впроваджено елементи 

конфліктологічного тренінгу, спеціальні вправи, ігри, аутотренінги відповідно 

до розробленого практикуму з формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. Це сприяло 

виробленню у студентів стійкої конфліктологічної позиції; усвідомлення себе 

як суб’єкта комунікації у професійній діяльності; здатності аналізувати 

конфліктологічну ситуацію та створювати доброзичливу атмосферу у процесі 

вирішення конфлікту; вмінню володіти своїми емоціями, почуттями; 

формуванню конфліктологічної «Я-концепції».  

Після завершення дослідно-експериментальної роботи було проведено 

педагогічну діагностику рівнів сформованості конфліктологічної компетентності 

студентів контрольної та експериментальної груп.  

Отримані результати засвідчили, що відсоток студентів ЕГ з високим (з 

11,54 % до 31,73 % (+20,19 %)) та середнім (з 56,93 % до 62,69 % (+5,76 %)), 

рівнями сформованості конфліктологічної компетентності зріс, натомість 

зменшився низький рівень (з 31,54 % до 5,58 % (-25,96%). У студентів КГ 

відповідні показники не зазнали суттєвих змін: високий рівень (+3,79 %) 

середній (+3,59 % ) та низький (-5,96 %) . 

Доведення статистичної значущості результатів експериментальної 

роботи відбувалося за допомогою χ2-критерія Пірсона, що засвідчило 

невипадковість отриманих даних і підтвердило ефективність визначених 

педагогічних умов, доцільність упровадження моделі їх реалізації з метою 
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формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю та ефективність проведеної дослідно-

експериментальної роботи. 

Результати дослідження відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Тітаренко 2018, Titarenko 2017).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, що стало підставою для таких висновків. 

1. Результати теоретичного аналізу засвідчили про зростання потреби в 

фахівцях у сфері PR, котрі виконують професійну діяльність, глибоко 

усвідомлюючи свою соціокультурну відповідальність, вміють взаємодіяти з 

оточуючим середовищем, групами людей, конструктивно вирішувати 

конфлікти з неупередженим та толерантним ставленням до опонента, 

сприйняттям його як рівноправного партнера на засадах співробітництва та 

співтворчості у процесі пошуку взаємовигідного рішення, надавати допомогу в 

реалізації конструктивної взаємодії у конкретній конфліктній ситуації. 

У результаті проведеного дослідження уточнено, що конфліктологічна 

компетентність майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю є 

інтегральним особистісним утворення, що ґрунтується на сукупності 

відповідних характеристик (мотивів, конфліктологічних знань та умінь, 

практичного досвіду вирішення конфлікту) та сприяє якісному здійсненню 

професійної діяльності в умовах конфлікту. 

На основі аналізу наукових джерел і особливостей професійної 

діяльності фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю визначено 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-практичний, контрольно-корегувальний 

компоненти конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, що характеризуються власним змістовим 

наповненням. 

2. Виявлено та науково обґрунтовано педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю як сукупність суб’єктивних та об’єктивних чинників, реалізація 

яких в освітньому процесі закладу вищої освіти забезпечує формування 

компонентів цієї компетентності (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-
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практичного, контрольно-корегувального) та сприяє підвищенню якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, а саме: орієнтація процесу вивчення дисциплін професійного 

циклу на суб'єктність особистості, здатної до самоідентифікації та 

самоактуалізації; створення креативного середовища; забезпечення діалогізація 

освітнього процесу; спонукання майбутніх фахівців з реклами та зв’язків 

громадськістю до рефлексивної діяльності. 

3. З урахуванням наукових джерел та емпіричного досвіду визначено 

критерії: мотиваційно-ціннісний (розуміння конфлікту як природного явища, 

невід’ємного елементу суспільного життя; сприйняття іншої сторони 

конфлікту як партнера, готовність до діалогічної взаємодії; ціннісне ставлення 

до міжособистісних стосунків; спрямованість на вирішення конфлікту шляхом 

подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного пошуку рішення); 

когнітивно-практичний (повнота засвоєння інтегрованих знань про сутність, 

природу та стратегії вирішення конфліктів; усвідомлена потреба у набутті 

конфліктологічних умінь (комунікативних, перцептивних, прогностичних, 

креативних, саморегуляції); контрольно-корегувальний (здатність: виявляти 

об’єктивні та суб’єктивні чинники, які призводять до конфліктів; проектувати 

конкретну роботу з усунення перешкод у стосунках з іншими людьми; 

усвідомлювати себе як суб’єкта комунікації та майбутньої професійної 

діяльності; стійкість конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю; оцінка виявлення ступеню стійкості 

конфліктологічної позиції майбутніх фахівців з реклами і зв’язків). 

Обґрунтовано й охарактеризовано три рівні сформованості зазначеної вище 

компетентності: високий, середній і низький.  

4. Розроблено модель реалізації педагогічних умов формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю, що складається з теоретично-методологічного (мета, завдання, 

підходи, принципи), змістово-процесуального ( зміст, форми, методи, засоби, 
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етапи) та  контрольно-оцінювального (критерії, показники та рівні 

сформованості конфліктологічної компетентності) компонентів.  

  Експериментальна перевірка ефективності моделі реалізації педагогічних 

умов формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю засвідчила позитивну динаміку зростання 

рівнів конфліктологічної компетентності за усіма показниками визначених 

критеріїв у студентів експериментальної групи та відсутністю суттєвих змін в 

контрольній. За допомогою χ2 – критерію Пірсона доведено вірогідність 

отриманих результатів.  

5. За результатами проведеного дослідження підготовлено навчально-

методичне забезпечення для формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в процесі професійної 

підготовки у закладах вищої освіти, що включає навчальну програму 

спецкурсу «Формування конфліктологічної компетентності фахівців з реклами 

і зв’язків з громадськістю»; посібник-практикум з формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю; методичні матеріали для самостійної роботи студентів, які 

можуть бути враховані викладачами під час підготовки до лекційних, 

практичних занять, а також методичних матеріалів і навчальних посібників з 

PR діяльності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Подальшого вивчення та наукового обґрунтування потребують питання 

формування інших видів компетентностей майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, проблема самовдосконалення в системі професійної 

підготовки з метою якісного здійснення майбутньої професійної діяльності. 
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Додаток Б 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР 

 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0303 ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030302 РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ) 

Харківського національного економічного університет імені Семена Кузнеця *  

 

Цикли  

освітньо-

професійної 
програми 

НОРМАТИВНА СКЛАДОВА 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ 

Загальна 

кількість 

Форма 

контролю 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ 

Загальна 

кількість 

Форма 

контролю кредитів 

ЄКTC 
годин 

кредитів 

ЄКTC 
Годин 

ЗАГАЛЬНИЙ 

ЦИКЛ 

  
34 кредити ЄКТС 

14% 

  
  

  

  

  

УКРАЇНСЬКА МОВА 

(за професійним спрямуванням) 
5 150 Екзамен 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
СПРЯМУВАННЯ 

(за вибором з переліку, що 

представлено на сайті 

Університету) 

5 150 Залік 

ІНОЗЕМНА МОВА 9 270 
Залік, 

Екзамен 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
5 150 Екзамен 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 
(за вибором з переліку, що 

представлено на сайті 

Університету) 

5 150 Залік 

ФІЛОСОФІЯ 5 150 Екзамен 

ПРОФЕСІЙНИЙ 

ЦИКЛ 

  

169 кредити 
ЄКТС 

70% 

ВСТУП ДО ФАХУ 5 150 Екзамен МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 

(за вибором з переліку, що 
представлено на сайті 

Університету) 

5 

5 
5 

5 

150 

150 
150 

150 

Залік 

Залік 
Залік 

Залік 
ІСТОРІЯ РЕКЛАМИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ 

З ГРОМАДСКІСТЮ 
5 150 Екзамен 

МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЯ 
5 150 Екзамен 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ 
5 150 Екзамен 
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ГЕОПОЛІТИКА 4 120 Залік 

(за вибором з переліку, що 

представлено на сайті 
Університету) 

ОСНОВИ БІЗНЕСУ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
5 150 Екзамен 

МЕЙДЖОР 

«РЕКЛАМА» 
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 4 120 Залік 

ІМІДЖОЛОГІЯ 4 120 Залік РЕКЛАМНА ІНДУСТРІЯ 4 120 Залік 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
РЕКЛАМНОЇ ТА PR-

ДІЯЛЬНОСТІ 

6 180 
Екзамен, 
Курсова 

робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
7 210 

Екзамен, 
Курсова 

робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
СОЦІАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 

5 150 Екзамен КРЕАТИВНІСТЬ В РЕКЛАМІ 5 150 Екзамен 

ЗАГАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА 
ПСИХОЛОГІЯ 

4 120 Залік ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕКЛАМІ 5 150 Екзамен 

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА ТА  

КОПІРАЙТИНГ 
5 150 Екзамен ПРАВО В ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ 4 120 Залік 

ПРАКТИКИ ПРОСУВАННЯ ТА 

СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА 
6 180 Екзамен 

або 

  

МЕЙДЖОР 

«PR» 

ІНФОРМАТИКА ТА 
КОМП'ЮТЕРНА  

ГРАФІКА 

5 150 Екзамен 

АРТДИРЕКШН 4 120 Залік 

ПРОДАКШН 6 180 

Екзамен, 

Курсова 

робота 

PR-ІНДУСТРІЯ 4 120 Залік 

БРЕНДИНГ 5 150 Екзамен ОРГАНІЗАЦІЯ PR-ДІЯЛЬНОСТІ 7 210 
Екзамен, 

Курсова 
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робота 

ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 4 120 Залік 
ЗВ'ЯЗКИ З УРЯДОВИМИ 
УСТАНОВАМИ (GOVERNMENT 

RELATIONS)  

5 150 Екзамен 

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ 5 150 Екзамен PR У НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ  5 150 Екзамен 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

СОЦІАЛЬНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

5 150 Екзамен ПРАВО В ГАЛУЗІ PR 4 120 Залік 

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА  

СПІЧРАЙТИНГ 
5 150 Екзамен   

ПРИМІТКИ 

  

Впродовж навчання студенти обов’язково повинні обрати : 

 навчальну дисципліну соціально-психологічного 
спрямування; 

 навчальну дисципліну технологічного спрямування; 

 навчальну дисципліну правового спрямування. 
  

Перелік дисциплін за зазначеними спрямуваннями представлено на 

сайті Університету для вільного вибору та реєстрації. 
  

Крім того студенти повинні обрати МАЙНОР (або ВІЛЬНИЙ 

МАЙНОР). 

  
МАЙНОР – умовна назва блоку непрофільних дисциплін, що 

вивчаються послідовно на 2, 3 та 4 курсах. 

  
ВІЛЬНИЙ МАЙНОР – окремі непрофільні навчальні дисципліни, з 

яких студент самостійно може створити свій власний унікальний 

МАЙНОР. 
  

Перелік МАЙНОРІВ та ВІЛЬНИХ МАЙНОРІВ представлено на 

сайті Університету для вільного вибору та реєстрації 

РЕПУТАЦІЙНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
6 180 

Екзамен, 
Курсова 

робота 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА  
КОРПОРАТИВНІ МЕДІА 

5 150 Екзамен 

МАРКЕТИНГ ПОДІЙ 5 150 Екзамен 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ 
РЕКЛАМИ ТА PR 

5 150 Екзамен 

ЦИКЛ  
ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ  

  
23 кредити ЄКТС 

10% 

  

  
  

  

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 

«Університетська освіта» 
1 30 Залік 

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА 

ПРАКТИКА 
1 60 ЗВІТ 

ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека 
життєдіяльності» 

2 60 Залік 

ТРЕНІНГ-КУРС «Основи охорони 

праці» 
2 60 Залік 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 90 ЗВІТ 
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КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 2 60 ЗВІТ   

МЕЙДЖОР – умовна назва блоку профільних дисциплін, які 
визначають спеціалізацію напряму підготовки. Вибір одного з 

МЕЙДЖОРІВ є обов’язковим для студентів. Реєстрація на 

МЕЙДЖОР відбувається на факультеті. 

ТВОРЧА ПРАКТИКА  3 90 
ТВОРЧИЙ 

ЗВІТ 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 9 270 ЗВІТ 

ДЕРЖАВНА 

АТЕСТАЦІЯ  

  
14 кредитів ЄКТС 

6% 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З 
ІНОЗЕМНОЇ 

 МОВИ 

2 60 Екзамен 

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ 
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

12 360 
Дипломна 

робота 

  
 

 

 

 

 

 

 

* Додаток упорядковано на основі освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеню бакалавр галузі 

знань 0303 «Журналістика та інформація» напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв'язки з громадськістю» (за видами 

діяльності) Харківського національного економічного університет імені Семена Кузнеця 
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Додаток В 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР 

 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0303 ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030302 РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ) 

Херсонського державного університету * 

 

Цикли 
освітньо-

професійної 

програми 

НОРМАТИВНА СКЛАДОВА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Загальна кількість 

Форма контролю 
кредитів ЄКTC годин 

ПРОФЕСІЙНИЙ 

ЦИКЛ 
 

169 кредити ЄКТС 

70% 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Історія PR та історія реклами 5 150 Екзамен 

Теорія та практика рекламної діяльності 
 

5 150 Екзамен 

Маркетингові комунікації в рекламі та PR 4 120 Залік 

Конфліктологія 5 150 Екзамен 

Основи маркетингу 4 120 Залік 

Зв’язки з громадськістю 6 180 Екзамен 

Теорія і методика рекламної і PR-творчості 5 150 Екзамен 

Загальна та соціальна психологія 4 120 Залік 

Організація PR – заходів 5 150 Екзамен 
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Соціальні комунікації 6 180 Екзамен 

Бізнес-комунікації та основи ділового спілкування 5 150 Екзамен 

Етика реклами та PR 4 120 Залік 

Політична психологія 4 120 Залік 

нноваційні технології в рекламі та PR 5 150 Екзамен 

Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю 5 150 Екзамен 

Спічрайтинг та копірайтинг 5 150 Екзамен 

Теорія масової інформації 4 120 Залік 

ЦИКЛ 

ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 
23 кредити ЄКТС 

10% 

Практика виробнича 3 90 ЗВІТ 

Тренінг 2 60 ЗВІТ 

Переддипломна практика 9 270 ЗВІТ 

Підготовка до захисту та захист дипломної роботи 12 340 Дипломна робота 

 

 

* Додаток упорядковано на основі освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеню бакалавр галузі 

знань 0303 «Журналістика та інформація» напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв'язки з громадськістю» (за видами 

діяльності) Херсонського державного унiверситету 

 

http://www.kspu.edu/
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Додаток Д 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР 

 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0303 ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030302 РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ) 

Київського національного економічног університету імені Вадима Гетьмана * 

 

 

Цикли  

освітньо-професійної 

програми 

НОРМАТИВНА 

СКЛАДОВА 

 ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ 

Загальна кількість 

Форма 

контролю 

ВАРІАТИВНА 

СКЛАДОВА  

ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ 

Загальна 

кількість 
Форма 

контролю кредитів 

ЄКTC 
годин 

кредитів 

ЄКTC 
годин 

Нормативна частина 
Вибіркова частина (Дисципліни вільного вибору 

студента) 

 

 

Цикл дисциплін 

соціально-

гуманітарної 

підготовки 

 

34 кредити ЄКТС 

14% 

 

 

 

 

 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

5 150 Екзамен 

Бізнес планування / 

Основи підприємницької 

діяльності / Маркетинг 

(за вибором з переліку, 

що представлено на 

сайті Університету) 

5 150 Залік 

Іноземна мова 9 270 
Залік, 

Екзамен 

Історія української 

культури 
5 150 Екзамен Психологічні основи 

Public Relations / 

Правознавство / 

Психологічні технології 

роботи з персоналом в 

організації 

(за вибором з переліку, 

5 150 Залік 

Філософія 5 150 Екзамен 
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що представлено на 

сайті Університету) 

Цикл дисциплін 

фундаментальної, 

природничо-наукової 

та 

загальноекономічної 

підготовки 

 

169 кредити ЄКТС 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ до фаху 5 150 Екзамен 
Діловодство в рекламній 

та PR-діяльності 

5 

 

150 

 

Залік 

 
Основи соціології 5 150 Екзамен 

Соціологія масової 

комунікації: 
5 150 Екзамен 

Видавнича справа та 

редагування 

 

5 

 

150 

 

Залік 

 Теорія та практика 

рекламної діяльності та 

PR-діяльності 

6 180 

Екзамен, 

Курсова 

робота 

Організація досліджень 

соціально-комунікативних 

процесів 

5 150 Екзамен Зарубіжна реклама і PR 
5 

 

150 

 

Залік 

 

Теорія масової комунікації 5 150 Екзамен 
ОРГАНІЗАЦІЯ PR-

ДІЯЛЬНОСТІ 
4 120 Залік 

 

Цикл дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

 

Комунікаційні технології 4 120 Залік Медіапланування 4 120 Залік 

Право в галузі реклами та 

зв’язків з громадськістю  

5 150 Екзамен Рекламний менеджмент 4 120 Залік 

Етика в рекламній та PR- 5 150 Екзамен Реклама у мас-медіа та 5 150 Екзамен 

http://journ.knu.ua/nmr/dilovodstvo-v-reklamnij-ta-pr-diyalnosti/
http://journ.knu.ua/nmr/dilovodstvo-v-reklamnij-ta-pr-diyalnosti/
http://journ.knu.ua/nmr/sociologiya-masovo%D1%97-komunikaci%D1%97/
http://journ.knu.ua/nmr/sociologiya-masovo%D1%97-komunikaci%D1%97/
http://journ.knu.ua/nmr/teoriya-masovo%D1%97-komunikaci%D1%97/
http://journ.knu.ua/nmr/komunikacijni-texnologi%D1%97/
http://journ.knu.ua/nmr/pravo-v-galuzi-reklami-ta-zvyazkiv-z-gromadskistyu/
http://journ.knu.ua/nmr/pravo-v-galuzi-reklami-ta-zvyazkiv-z-gromadskistyu/
http://journ.knu.ua/nmr/reklama-u-mas-media-ta-interneti/
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 діяльності Інтернеті  

Безпека життєдіяльності 4 120 Залік 
Організація роботи PR-

агенції 

4 120 Залік 

Безпека життєдіяльності 4 120 Залік 
    

Факультативні дисципліни 

 

 

* Додаток упорядковано на основі освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеню бакалавр галузі 

знань 0303 «Журналістика та інформація» напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв'язки з громадськістю» (за видами 

діяльності) Київського національного універститету імені Вадима Гетьмана

http://journ.knu.ua/nmr/organizaciya-roboti-pr-agenci%D1%97/
http://journ.knu.ua/nmr/organizaciya-roboti-pr-agenci%D1%97/
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Додаток Е 

 

Опитувальник на визначення стану підготовки майбутніх фахівців 

студентів до професійної діяльності для викладачів 

 

Шановний колего! 

Просимо посприяти у дослідженні проблеми формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у 

процесі вивчення спеціальних дисциплін. Ваші відповіді будуть використовуватись 

лише в узагальненому викладі. Вдячні Вам за співпрацю. 

 

1. Назва закладу: __________________________________________________ 

2. За що Ви насамперед поважаєте фахівців з реклами і зв’язків  з 

громадськістю (підкресліть): 

 2.1. за професійні якості;  

2.2. за професійний обов'язок захищати особистість;  

2.3. за дотримання професійної відповідальності;  

2.4. за ерудицію в різних галузях знань;  

2.5. Ваша відповідь................................................................................................................ 

3. Яких навичок, на Вашу думку, у роботі не вистачає фахівцям з 

реклами і зв’язків з громадськістю? 

3.1.  Невміння здійснювати професійний обов'язок.  

3.2.  Грубість у спілкуванні.  

3.3. Здійснення пошуку надійних та достовірних джерел інформації, їх 

аналіз; 

3.4.  Зовнішній вигляд.  

3.6.  Невміння дотримуватися колегіальних відносин. 

 3.7. Невміння якісного проведення соціологічних та маркетингових 

досліджень (збір, обробка, аналіз, систематизація, узагальнення інформації).  

3.8. Ваша відповідь........................................................................................................... 

4. Як Ви характеризуєте якість професійної підготовки майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю (підкресліть потрібне):  
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4.1. Мають несистематизовані (систематизовані) знання з різних спеціальних, 

гуманітарних, психолого-педагогічних наук.  

4.2. Не мають уявлення про важливі професійні комунікативні уміння.  

4.3. Мають організаторські вміння та розуміння соціальних медіа. 

4.4. Вміння налагоджувати комунікацію. 

4.5. Ваша відповідь................................................................................................................. 

5. Які, на Вашу думку, форми роботи зі студентами ефективно сприяють 

формуванню професійних комунікативних умінь як невід'ємної складової 

професійної діяльності (підкресліть потрібне):  

5.1. практичні заняття;  

5.2. лекції; 

5.3. індивідуальна робота; 

5.4. виробнича практика; 

5.5. самостійна робота;  

5.6. тренінги; 

5.7. форму-театр;  

5.8.  конструювання наративу; 

5.9.  приклад досвідченого фахівця з PR; 

5.10. професійно-орієнтовані, ситуаційні завдання.  

6. Яку роль має виконувати виробнича практика (підкресліть потрібне): 

6.1. тут студенти вдосконалюють професійні комунікативні уміння і навички;  

6.2. тут прищеплюють повагу до клієнтів і до колег;  

6.3. студенти набувають досвіду колегіальних взаємовідносин;  

6.4. майбутні фахівці набувають практичного досвіду створювати матеріали 

для PR діяльності; 

6.5. майбутні фахівці розвивають організаторські вміння, креативність та 

вміння налагоджувати комунікацію. 

 

 

Додаток укладено автором 
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Додаток Ж 

Метод проективного малюнку із використанням діагностики 

міжособистісних відносин Т. Лірі * 

Мета методу – визначити, як студенти уявляють конфлікт та ставляться 

до нього за допомогою методу проективного малюнку.  

Інструкція: Перед Вами перелік ознак чи рис, за допомогою яких можна 

описати психологічний портрет кожної людини. Виберіть з цього переліку ті, 

які Ви з повною впевненістю можете віднести до себе, й обведіть відповідні 

номери рис у реєстраційному бланку. Намагайтеся бути щирими і якомога 

об'єктивнішими. 

1. Здатний до співробітництва, до 

взаємодопомоги. 

2. Упевнений у собі. 

3. Має повагу до інших. 

4. Не терпить, щоб ним керували. 

5. Відвертий, щирий. 

6. Часто скаржиться. 

7. Часто користується допомогою 

інших. 

8. Шукає схвалення. 

9. Довірливий і намагається 

радувати інших. 

10. Любить відповідальність. 

11. Справляє враження значущості. 

12. Має почуття гідності. 

13. Підбадьорливий. 

14. Вдячний. 

15. Злий, жорстокий. 

16. Хвалькуватий. 

17. Корисливий. 

18. Здатен визнати свою неправоту. 

19. Деспотичний. 

20. Вміє наполягати на своєму. 

21. Великодушний, поблажливий до 

недоліків. 

22. Начальницько-владний. 

23. Намагається опікувати. 

24. Здатен викликати захоплення. 

25. Надає можливість іншим 

приймати рішення. 

65.  Безініціативний. 

66.  Здатний бути суворим. 

67.  Делікатний. 

68.  Усім симпатизує. 

69.  Тямущий, практичний. 

70.  Сповнений надмірного 

співчуття. 

71.  Уважний і ласкавий. 

72.  Хитрий, обачливий. 

73.  Цінує думку оточення. 

74.  Гордовитий і самовдоволений. 

75.  Надміру довірливий. 

76.  Готовий довіритися кожному. 

77.  Легко соромиться. 

78.  Незалежний. 

79.  Егоїстичний. 

80.  Ніжний, м'якосердий. 

81.  Легко піддається впливу інших. 

82.  Поважний. 

82.  Справляє потрібне враження на 

оточення. 

83.  Добросердечний. 

84.  Охоче приймає поради. 

85.  Має талант керівника. 

86.  Легко потрапляє в халепу. 

87.  Довго пам'ятає образи. 

88.  Легко піддається впливу друзів. 

89.  Сповнений духу суперечності. 

90.  Псує людей надмірною 

добротою. 
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26. Усе пробачає. 

27. Лагідний. 

28. Може проявити байдужість. 

29. Безкорисливий. 

30. Любить давати поради. 

31. Залежний, несамостійний. 

32. Самовпевнений, наполегливий. 

33. Очікує захоплення собою від 

кожного. 

34. Часто сумує. 

35. На нього важко справити 

враження. 

36. Товариський, поступливий. 

37. Відвертий, прямий. 

38. Озлоблений. 

39. Любить підкорятися. 

40. Розпоряджається іншими. 

41. Критичний до себе. 

42. Щедрий. 

43. Завжди люб'язний у спілкуванні. 

44. Поступливий. 

45. Сором'язливий. 

46. Любить турбуватися про інших. 

47. Думає тільки про себе. 

48. Легко погоджується з іншими. 

49. Відгукується, коли просять 

допомоги. 

50. Вміє розпоряджатися, наказувати. 

51. Часто розчаровується. 

52. Невблаганний, але 

неупереджений. 

53. Часто сердиться. 

54. Критичний до інших. 

55. Завжди дружелюбний. 

56. Сноб (судить людей за рангом і 

достатком, а не за особистими 

якостями). 

57. Іноді недовірливий. 

58. Дуже шанує авторитети. 

59. Ревнивий. 

60. Любить «поплакатися». 

61. Несміливий. 

62. Образливий, прискіпливий. 

63. Часто недружелюбний. 

64. Владний. 

91.  Занадто поблажливий до 

оточення. 

92.  Пихатий. 

93.  Прагне завоювати прихильність 

кожного. 

94.  Легко захоплюється, схильний 

до наслідування. 

95.  Безініціативний. 

96.  Здатний бути суворим. 

97.  Делікатний. 

98.  Усім симпатизує. 

99.  Тямущий, практичний. 

100. Сповнений надмірного 

співчуття. 

101. Уважний і ласкавий. 

102. Хитрий, обачливий. 

103. Цінує думку оточення. 

104. Гордовитий і самовдоволений. 

105. Надміру довірливий. 

106. Готовий довіритися кожному. 

107. Легко соромиться. 

108. Незалежний. 

109. Егоїстичний. 

110. Ніжний, м'якосердний. 

111. Легко піддається впливу інших. 

112. Поважний. 

113. Справляє потрібне враження на 

оточення. 

114. Добросердечний. 

115. Охоче приймає поради. 

116. Має талант керівника. 

117. Легко потрапляє в халепу. 

118. Довго пам'ятає образи. 

119. Легко піддається впливу друзів. 

120. Сповнений духу суперечності. 

121. Псує людей надмірною 

добротою. 

122. Занадто поблажливий до 

оточення. 

123. Пихатий. 

124. Прагне завоювати прихильність 

кожного. 

125. Легко захоплюється, схильний 

до наслідування. 
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Обробка результатів 

Метою обробки результатів є отримання індексів восьми 

характерологічних тенденцій та обрахунків на їхній основі показників двох 

основних тенденцій: домінування та дружелюбності. Результати дослідження 

обробляються за принципом: спочатку підраховують у балах індекси кожної 

тенденції за допомогою наведеного ключа, результати заносяться до таблиці, а 

потім за спеціальною формулою визначають показник домінування і 

дружелюбності. 

Формули для обрахунку показників основних тенденцій складаються з 

восьми характерологічних тенденцій, позначених римськими цифрами. 

Домінування = І - V + 0,7 х (VIII + ІІ - IV - VI).  

Дружелюбність = VII - III + 0,7 х (VIII - II - IV + VI). 

Ключ 

 

Номери 

тенденцій 

Номери з переліку рис 

І 3, 10, 11, 19, 20, 22, 24, 30, 33, 40, 50, 64, 83, 86, 

105, 113 

II 2, 12, 16, 28, 32, 47, 56, 69, 72, 74, 78, 79, 93, 104, 

118, 123 

 

 

III 

5, 15, 17, 37, 52, 53, 54, 63, 66, 99, 106, 108, 115, 

116, 120 

IV 4, 6, 34, 35, 38, 51, 57, 59, 60, 62, 88, 89, 90, 114, 

119, 122 

V 18, 27, 41, 44, 45, 48, 61, 65, 77, 96, 100, 101, 112, 

117, 125 

VI 7, 8, 9, 14, 25, 31, 39, 58, 75, 82, 85, 87, 95, 110, 

111, 121 

VII 1, 36, 43, 55, 68, 71, 73, 76, 81, 84, 94, 97, 102, 

107, 109, 124 

VIII 13, 21, 23, 26, 29, 42, 46, 49, 67, 70, 80, 91, 92, 98, 

103 
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Аналіз результатів 

 

 Спочатку аналізуються показники кожної з восьми характерологічних 

тенденцій, встановлюються найбільш і найменш виражені тенденції в характері 

досліджуваного. Мінімальне значення тенденції – 0, максимальне – 16. 

Отримані бали переносять на дискограму (рис. 1.), при цьому відстань від 

центру відповідає кількості балів у даному октанті. Кінці векторів з’єднуються 

і утворюють особистісний профіль. Схема Т. Лірі заснована на припущенні, що 

чим ближче результати досліджуваного до центра кола, тим сильніший 

взаємозв’язок цих двох змінних. 

Кожна характерологічна тенденція має три ступені вираженості. Усі 

ступені наведено в розшифровці послідовно і підкреслено. Перший ступінь при 

величинах індексів від 1 до 5 балів є адаптивним варіантом риси характеру, що 

проявляється стосовно інших людей. Другий ступінь – проміжний варіант при 

балах від 6 до 10. Третій ступінь, якщо індекс більший за 10 балів, – показник 

дезадаптивності тенденції характеру (екстремальна поведінка до патології). У 

цілому можна вважати, що чим більше величина індексу, тим вагоміша 

відповідна характерологічна тенденція. 

 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

                          Мал.  
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Номери тенденцій розшифровуються таким чином. 

 

Перша тенденція (І) – домінування – владність – деспотичність. 

Відображає лідерські якості, прагнення до домінування, до незалежності, 

здатність брати на себе відповідальність. 

 

Друга тенденція (II) – впевненість у собі – самовпевненість – 

самозакоханість. Відображає впевненість у собі, незалежність і діловитість, у 

крайньому прояві – егоїстичність і черствість. 

 

Третя тенденція (III) – вимогливість  – непримиренність – жорсткість. 

Дозволяє оцінити такі якості, як дратівливість, критичність, нетерпимість до 

помилок партнера. Крайній прояв цієї тенденції виражається  у 

насмішкуватості та у в'їдливості. 

 

Четверта тенденція (IV) – скептицизм – упертість – негативізм. 

Характеризує недовіру, підозру, ревнивість, образу чи злопам'ятність. 

 

П'ята тенденція (V) – поступливість – лагідність – пасивне підкорення. 

Дозволяє оцінити критичність до себе, скромність, несміливість, 

сором'язливість. 

 

Шоста тенденція (VI) – довірливість – слухняність – залежність. 

Оцінює такі якості, як повага до інших, вдячність, прагнення приносити 

радість партнерові. 

 

Сьома тенденція (VII) – добросердечність –  несамостійність – 

надмірний конформізм. 

Характеризує здатність до взаємодопомоги, до спілкування, 

доброзичливість, уважність. 
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Восьма тенденція (VIII) – готовність прийти на допомогу – 

безкорисливість – жертовність. Відображає делікатність, ніжність, прагнення 

піклуватися про близьких, а також терпимість до недоліків і вміння пробачати. 

Студентам пропонували намалювати образ конфлікту та згодом 

обговорити його в групі, пояснити власну інтерпретацію конфлікту.  

 

 * Додаток укладено на основі: Корнер А. Ф (2000) Проективная 

психология. М.: Апрель Пресс,. Изд-во ЭКСМО-Пре



Додаток З 

Анкетування 

Мотивація конфлікту  

 

Мета – виявити мотиви поведінки студентів у ситуації конфлікту для 

розуміння причин вступу в конфлікт, зовнішніх і внутрішніх умов, що 

викликають конфліктну активність суб'єкта. 

Інструкція 

Продовжить речення: «Найчастіше я вступаю в конфлікт для…» 

Проставте ранг мотивів за ступенем їх значущості (від 1 до 15). 

1.  Досягнення визнання з боку інших людей. 

2.  Підвищення статусу серед однолітків. 

3.  Підвищення самооцінки. 

4.  Досягнення незалежності. 

5.  Отримання влади над оточуючими. 

6.  Задоволення власних інтересів. 

7.  Відстоювання гідності. 

8.  Доведення власної правоти, точки зору. 

9.  Відстоювання інтересів колективу, дотримання його правил. 

10. Досягнення рівноправності в колективі. 

11. Забезпечення емоційної комфортності. 

12. Досягнення найвищих результатів у діяльності. 

13. Зміни підходу до справи. 

14. Термінового виконання справи. 

15. Досягнення досконалості в роботі.  

Інтерпретація результатів 

Пункти 1-5 відбиваютьособистісні мотиви поведінки в ситуації конфлікту, 6-10 

– колективістські, 11-15 – діяльнісні.  

 

Додаток укладено автором 
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Додаток И 

Опитування  

Ціннісне ставлення до міжособистісних стосунків  

 

Мета – визначити, чи задоволені студенти міжособистісними стосунками в 

колективі, виявити їх проблеми у взаємодії з іншими, встановити, чи 

усвідомлюють вони необхідність конфліктологічної підготовки. 

Інструкція 

Прочитайте наступні твердження та висловіть Вашу згоду чи незгоду 

з ними (так чи ні): 

1. Я задоволений(а) своїми контактами з оточуючими людьми 

2. Я маю справжніх друзів. 

3. Я користуюся повагою й авторитетом серед однолітків. 

4. Я страждаю від самотності і невирішених особистих проблем. 

5. Я почуваю себе дискомфортно, знаходячись в товаристві інших.  

6. Я хотів(ла) би мати більший авторитет серед однолітків. 

7. Мені необхідно поглибити знання з конфліктології й розвинути вміння 

ефективної взаємодії з іншими. 

Інтерпретація результатів 

За кожну відповідь «так» нараховується 1 бал. 

5-7 балів – високий ступінь задоволеності міжособистісними стосунками, 

респондент комфортно почувається в колективі; 

нижче 5 балів – низький ступінь задоволеності міжособистісними стосунками, 

респондент має труднощі в спілкуванні. 

 

 

Додаток укладено автором 
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Додаток Й 

Проективний тест «Ділові ситуації» * 

Нижче представлені 12 коротких діалогів між двома учасниками. Те, що 

говорить один з них, написано у зносці. Слова іншого учасника пропущені. 

Уявіть собі те, що він відповідатиме в цій ситуації. Запишіть найпершу 

відповідь, яка спаде Вам на думку, у порожній зносці під відповідним номером. 

Працюйте швидко. 

Серія I 

Підлеглий – начальник 

1. 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 

У мене в групі 10 працівників й лише 

два комп’ютери. Як я можу 

організувати роботу людей у цих 

умовах? 

 

 

У мене й так дуже велике 

навантаження. А Ви даєте мені ще 

одне додаткове завдання. Кожного 

дня я пізно повертаюся додому. 

 

 

Це безглузде завдання. Все, що Ви 

змушуєте нас робити, нудне та 

нецікаве. 

 

 

Ваше ставлення до нас, ваших 

підлеглих, нерівноцінне. Навіщо Ви 

пропагуєте фаворитизм у нашій 

компанії?  
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Серія II 

a) Колега – колега 

1. 

 

2.  

 

 

 

б) Клієнт (замовник) – фахівець з реклами та зв’язків з громадскістю 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

 

Вчора на зборах колективу Ви 

критикували нашу колегу, а вона 

потім дуже погано себе почувала, 

ледь не захворіла.  

 

 

 

Ти мені невчасно повернув мої 

матеріали, тому я не встиг закінчити 

проект у визначений термін. 

 

Я купив обладнання, яке Ви 
рекламували. Але коли випробував 
його, то зрозумів, що воно мене не 
влаштовує. Я витратив багато 
грошей. Куди мені тепер його подіти?  

 

Концепція, яку Ви розробили, не 

підходить для нашої компанії. Ви бріф 

читали? А Ви взагалі працювали над 

такими великими проектами?  
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Серія III 

Начальник (керівник PR-відділу) – підлеглий 

1. 

 

 

2. 

 

3.  

 

4.  

 

 

 

Інтерпретація результатів тесту 

Відповіді опитаних у довільній формі класифікуються згідно із 

типологією, представленою нижче. Індивідуальні оцінки підсумовуються, 

визначаючи тип і напрям емоційних реакцій людини. 

Ви запізнилися на зустріч з дуже 

важливим клієнтом. Це погіршить 

репутацію нашої компанії.  

 

 

Ви надто пізно подали звіт.  

Ви підвели весь колектив. 

 

 

 

Прес-реліз, який Ви написали для ЗМІ, 

містить багато помилок. Деяка 

інформація в ньому недостовірна.  

 

У мене склалося враження, що за весь 

час роботи в нашій компанії Ви нічого 

не змінили в своїй діяльності, не 

прагнете до професійного 

вдосконалення. 
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1. Спрямованість на вирішення конфлікту з фіксацією на перешкоді: 

а) підкреслення наявності перешкоди, відмова від вирішення проблеми 

(«Шкода», «От так невдача»); 

б) фруструюча ситуація інтерпретується як сприятливо-вигідно-корисна, 

яка приносить задоволення або заслуговує покарання («У мене теж немає 

бажання з вами працювати»); 

в) труднощі фруструючої ситуації не помічаються або зводяться до 

повного її заперечення («Нічого страшного»). 

2. Спрямованість на вирішення конфлікту з фіксацією на захисті власної 

особистості:  

а) ворожість проти кого-небудь в оточенні, звинувачення, докори, 

саркастичні атаки («А я тут причому? Це ви винні»);  

б) заперечення власної провини, відповідальності за вчинок («Я ніколи 

не обіцяю того, що зробити не зможу», «Потрібно було дати завдання комусь 

іншому»);  

в) прийняття на себе провини за те, що трапилося; визнання власної 

провини та заперечення відповідальності, посилаючись на пом'якшувальні 

обставини («Пробачте», «Я дійсно винен у тому, що сталося», «Я хворів, не 

зміг вчасно все зробити»);  

г) намагання уникнути осуду та покарання, оскільки ситуація 

розглядається як неминуча («Що ж, на помилках вчаться»).  

3. Спрямованість на вирішення конфлікту з пошуком конкретного виходу 

із скрутної ситуації:  

а) вимоги та очікування від кого-небудь вирішення фруструючої ситуації 

(«Це ви повинні вирішити це питання»);  

б) намагання вирішити проблему власноруч («Я беру на себе 

відповідальність за виправлення цієї ситуації»);  
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в) очікування, сподівання, що природний хід подій вирішить проблему 

або взаєморозуміння й взаємопоступливість усунуть фруструючу ситуацію 

(«Давайте спокійно поговоримо, поміркуємо»). 

 

 

 

 

 

*Додаток укладено на основі: Тарабрина Н. В. (2000) Модифицированный 

тест Розенцвейга. И. Б. Дерманова (Ред.). Москва: СПб. 
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Додаток К 

 

Методика діагностики рівня емпатичних здібностей 

(Тест на емпатію Бойко)* 

Інструкція до тесту-опитувальником В. Бойко. 

Оцініть, властиві Вам такі особливості, чи згодні Ви з твердженнями 

(відповідь «так» або «ні»). 

Тестовий матеріал (питання) 

1. У мене є звичка уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб 

зрозуміти їх характер, здібності. 

2. Якщо оточуючі виявляють ознаки нервовості, я зазвичай залишаюся 

спокійним. 

3. Я більше вірю аргументам свого розуму, ніж інтуїції. 

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми 

проблемами товаришів по службі. 

5. Я можу легко увійти в довіру до людини, якщо потребується. 

6. Зазвичай я з першої ж зустрічі вгадую «споріднену душу» в нову 

людину. 

7. Я з цікавості зазвичай заводжу розмову про життя, роботу, політику з 

випадковими попутниками в поїзді, літаку. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені. 

9. Моя інтуїція – більш надійний засіб розуміння оточуючих, ніж знання 

або досвід. 

10. Виявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості – 

нетактовно. 

11. Часто своїми словами я ображаю близьких мені людей, не помічаючи 

того. 

12. Я легко можу уявити себе будь-якою твариною, відчути її звички і 

стан. 
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13. Я рідко говорю про причини вчинків людей, які мають до мене 

безпосереднє відношення. 

14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх друзів. 

15. Зазвичай за кілька днів я відчуваю: щось має трапитися з близькою 

мені людиною, і очікування виправдовуються. 

16. У спілкуванні з діловими партнерами зазвичай намагаюсь уникати 

розмов про особисте. 

17. Іноді близькі дорікають мене в черствості, неуважності до них. 

18. Мені легко вдається копіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи 

їх. 

19. Мій цікавий погляд часто бентежить нових партнерів. 

20. Чужий сміх зазвичай заражає мене. 

21. Часто, діючи навмання, я, тим не менш, знаходжу правильний підхід 

до людини. 

22. Плакати від щастя нерозумно. 

23. Я здатний повністю злитися з коханою людиною, ніби розчинившись 

в ньому. 

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів би без зайвих слів. 

25. Я мимоволі або з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх 

людей. 

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються. 

27. Мені простіше підсвідомо відчути сутність людини, ніж зрозуміти її, 

«розклавши по поличках». 

28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються у 

кого-небудь з членів сім'ї. 

29. Мені було б складно задушевно, довірливо спілкуватись з 

настороженим, замкнутою людиною. 

30. У мене творча натура – поетична, художня, артистична. 
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31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я засмучуюсь, якщо бачу, що плаче людини. 

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, ніж інтуїцією. 

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я вважаю за 

краще перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що у кого-то з близьких погано на душі, то зазвичай 

утримуюся від розпитувань. 

36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати 

людей 

Ключ до тесту 

Підраховується кількість правильних відповідей по кожній шкалі, а потім 

визначається сумарна оцінка. Оцінки за кожною шкалою можуть варіювати від 

0 до 6 балів і вказують на значищисть конкретного параметра в структурі 

емпатії. 

1. Раціональний канал емпатії: +1, +7, -13, +19, +25, -31; 

2. Емоційний канал емпатії: -2, +8, -14, +20, -26, +32; 

3. Інтуїтивний канал емпатії: -3, +9, +15, +21, +27, -33; 

4. Установки, що сприяють емпатії: +4, -10, -16, -22, -28, -34; 

5. Проникаюча здатність в емпатії: +5, -11, -17, -23, -29, -35; 

6. Ідентифікація в емпатії: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

Інтерпретація результатів. 

Аналізуються показники окремих шкал і загальна сумарна оцінка рівня 

емпатії. 

У цій методиці в структурі емпатії розрізняються 6 тенденцій (шкал). 

Раціональний канал емпатії характеризує спрямованість уваги, 

сприйняття і мислення  особистості на іншу людину – на її стан, проблеми, 

поведінку. Цей спонтанний інтерес до іншого відкриває шлюзи емоційного 
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відображення партнера. У раціональному компоненті емпатії не слід шукати 

логіку чи мотивацію інтересу до іншого.  

Емоційний канал емпатії. Фіксується здатність входити в одну 

емоційну «хвилю» з оточуючими – співпереживати, бути спільником. 

Емоційна чуйність в цьому випадку стає засобом «входження» в енергетичне 

поле партнера. Зрозуміти його внутрішній світ, прогнозувати поведінку і 

ефективно впливати можливо лише в тому випадку, якщо відбулося емоційне 

налаштування. 

Інтуїтивний канал емпатії. Бальна оцінка свідчить про здатність 

людини бачити поведінку партнерів, діяти в умовах недостатності об'єктивної 

інформації про них, опираючись на досвід, що зберігається в підсвідомості. На 

рівні інтуїції формуються різні відомості про партнерів. Інтуїція менше 

залежить від стереотипів, ніж осмислене розуміння партнерів. 

Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії, відповідно, 

полегшують або ускладнюють дію всіх емпатичних каналів. Ефективність 

емпатії знижується, якщо людина намагається уникати контактів, вважає 

недоречним виявляти цікавість до іншої особистості, переконала себе спокійно 

ставитися до переживань і проблем оточуючих. Подібні установки різко 

обмежують діапазон емоційної чуйності і емпатичних сприйняття. Проникаюча 

здатність до емпатії розцінюється як важливе комунікативне властивість 

людини, що дозволяє створювати атмосферу відкритості, довірливості, 

задушевності. Кожен з нас своєю поведінкою до партнерів сприяє словесно-

емоційного обміну або перешкоджає йому. Розслаблення партнера сприяє 

емпатії, а атмосфера напруженості, неприродності, підозрілості перешкоджає 

розкриттю і емпатичних розуміння. 

Ідентіфікація – ще одна неодмінна умова успішної емпатії. Це вміння 

зрозуміти іншого на основі зі переживань, постановки себе на місце партнера. 

В основі ідентифікації легкість, рухливість і гнучкість емоцій, здатність до 

наслідування. 
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Шкальні оцінки виконують допоміжну роль і інтерпретації основного 

показника – рівня емпатії. Сумарний показник теоретично може змінюватися і 

межах від 0 до 36 балів 

Норми тесту В. Бойко на рівень емпатії. 

30 балів і вище – дуже високий рівень емпатії; 29-22 – середній; 21-15 – 

занижений; менше 14 балів – дуже низький. 

 

 

 

*Додаток укладено на основі: Бойко В. В.  (2017) Методика 

«Диагностика уровня эмпатии». URL: https://psycabi.net/testy/229-metodika-

diagnostiki-urovnya-empaticheskikh-sposobnostej-v-v-bojko-test-na-empatiyu-bojko 
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Додаток Л 

 

«Тест опису поведінки в конфліктній ситуації» (К. Томас)* 

 

Мета: визначення переважного способу поведінки людини в 

конфліктних ситуаціях. 

Опис методики 

На ранніх етапах вивчення конфліктів широко використовувався термін 

«вирішення конфліктів», який має на увазі, що конфлікт можна і необхідно 

розв'язувати або елімінувати. Таким чином, метою вирішення конфліктів був 

деякий ідеальний безконфліктний стан, де люди працюють в повній гармонії. 

Однак останнім часом ставлення фахівців до цього аспекту дослідження 

конфліктів істотно змінилося. Це викликано, на думку К. Томаса, двома 

обставинами: усвідомленням марності зусиль з повної елімінації конфліктів, а 

також підтвердженням наявності позитивних функцій конфліктів. Звідси, 

згідно з підходом К. Томаса, акцент повинен бути перенесений з елімінування 

конфліктів на управління ними. Тому автор вважає за потрібне сконцентрувати 

увагу на таких аспектах зміни конфліктів: які форми поведінки в конфліктних 

ситуаціях характерні для людей, які з них є більш продуктивними або 

деструктивними; яким чином можна стимулювати продуктивну поведінку. 

Для опису типів поведінки людей в конфліктних ситуаціях К. Томас 

запропонував двовимірну модель регулювання конфліктів, основними 

вимірами в якій є кооперація (пов'язана з увагою людини до інтересів інших 

людей, залучених до конфлікту) і наполеглевість (для якої характерний акцент 

на захисті власних інтересів). Відповідно цим двом вимірам, автор виділяє 

наступні способи регулювання конфліктів: 

1) змагання (конкуренція) як прагнення досягти своїх інтересів на шкоду 

іншому; 

2) Пристосування – на противагу суперництву, принесення в жертву 
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власних інтересів заради іншого; 

3) компроміс; 

4) Уникнення – відсутність як прагнення до кооперації, так і тенденції до 

досягнення власних цілей; 

5) співпраця, коли учасники ситуації приходять до альтернативи, що 

повністю задовольняє інтереси обох сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П'ять способів регулювання конфліктів за К. Томасом 

 

К. Томас вважає, що при уникненні конфлікту жодна з сторін не досягає 

успіху. При таких формах поведінки, як конкуренція, пристосування і 

компроміс, або один з учасників виявляється у виграші, а інший програє, або 

вони обидва програють, оскільки йдуть на компромісні поступки. І тільки в 

ситуації співпраці обидві сторони виявляються у виграші. У своєму 

опитувальнику з виявлення типових форм поведінки К. Томас описує кожний з 

п'яти наведених можливих варіантів 12 судженнями про поведінку індивіда в 

конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані в ЗО пап. Тест 

можна використати в груповому варіанті, як в поєднанні з іншими тестами, так 
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і окремо. 

Інструкція. У кожній з поданих пар виберіть те судження, яке є найбільш 

типовим для вашої поведінки. Відведений час — не більш 15-20 хвилин. 

Типова карта методики 

1. А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність 

за вирішення спірного питання. 

Б. Замість того, щоб обговорювати те, в чому ми розходимося, я стараюся 

звернути увагу на те, з чим ми обидва не згодні. 

2. А. Я стараюся знайти компромісне рішення. 

Б. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів іншого і моїх 

власних. 

3. А. зазвичай я настійливо прагну добитися свого. 

Б. Я стараюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші 

відносини. 

4. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини. 

5. А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час стараюся знайти 

підтримку у іншого. 

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає 

ніякої користі. 

6. А. Я намагаюся уникнути виникнення прикрощів для себе. 

Б. Я намагаюся добитися свого. 

7. А. Я намагаюся відкласти розв'язання спірного питання для того, 

щоб згодом вирішити його остаточно. 

Б. Я вважаю за необхідне в чомусь поступитися, щоб домогтися іншого. 

8. А. зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 

Б. Я насамперед стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі 

порушені інтереси і питання. 
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9. А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь 

розбіжності, що виникають. 

Б. Я роблю зусилля, щоб домогтися свого. 

10. А. Я твердо прагну досягнути свого. 

Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

11. А. Я насамперед стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі 

порушені інтереси і питання. 

Б. Я стараюся заспокоїти іншого, і головним чином, зберегти наші 

відносини. 

12. А. Часто я намагаюся не займати позицію, яка може викликати 

суперечки. 

Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також іде мені назустріч. 

13.А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму. 

14. А. Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його 

погляди. 

Б. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів. 

15. А. Я стараюся заспокоїти іншого, і головним чином, зберегти наші 

відносини. 

Б. Я стараюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості. 

16. А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого. 

Б. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 

17. А. Зазвичай я наполегливо стараюся домогтися свого. 

Б. Я стараюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає 

ніякої користі. 

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість 

наполягти на своєму. 

Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо 
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він також іде мені назустріч. 

19. А. Я насамперед, стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі 

порушені інтереси і спірні питання. 

Б. Я стараюся відкласти розв'язання спірного питання для того, щоб 

згодом вирішити його остаточно. 

20. А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. 

Б. Я стараюся знайти найкраще поєднання виграшів і втрат для нас обох. 

21. А. Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого. 

Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 

22. А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між 

моєю позицією і точкою зору іншої людини. 

Б. Я відстоюю свої бажання. 

23. А. Як правило, я заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання 

кожного з нас. 

Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

розв'язання спірного питання. 

24. А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я 

постараюся піти назустріч його бажанням. 

Б. Я стараюся переконати іншого прийти до компромісу. 

25. А. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів. 

Б. Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого. 

26. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання 

кожного з нас. 

27. А. Часто уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. 

Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти 

на своєму. 

28. А. Зазвичай я настійно прагну добитися свого. 

Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай стараюся знайти підтримку у 
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іншого. 

29. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що 

виникають. 

30. А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого. 

Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з 

іншою зацікавленою людиною могли досягти успіху. 

Обробка даних: 

 

Пит

ання 

Суперн

ицтво 

Спів

праця 

Ком

проміс 

Уник

нення 

Пристосу

вання 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

II  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 
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28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 

Обробка й інтерпретація результатів тесту: кількість балів, набраних 

випробуваним за кожною шкалою, дає уявлення про вираженість у нього 

тенденції до прояву відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях. 

 

 

 

 

* Додаток укладено на основі: Мілютіна К. (2007) Технологія 

попередження конфліктів. К.: Главник. 
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Додаток М 

 

ШКАЛА СОЦІАЛЬНОГО САМОКОНТРОЛЮ СНАЙДЕР* 

 

Шкала представляє собою опитувальник, призначений для вимірювання 

«соціального самоконтролю» (англ. self-monitoring) – особистісної 

характеристики, спрямованої на досягнення соціальної пристосованості. 

Інструкція 

Вам пропонуються твердження, що стосуються Ваших реакцій на різні 

життєві ситуації. Якщо твердження ПРАВИЛЬНЕ або МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНЕ 

по відношенню до Вас, відзначте це навпроти відповідного затвердження. 

1. Мені важко імітувати поведінку інших людей 

2. Моє поведінку зазвичай є вираженням моїх справжніх почуттів 

3. На вечірках або зборах я не намагаюся робити або говорити те, що 

подобається іншим 

4. Я можу відстоювати тільки ті ідеї, в які вірю 

5. Я можу вимовити експромтом мова навіть про ті речі, про які я майже 

нічого не знаю 

6. Мені здається, я прикидаюся, щоб розважити людей або справити на 

них враження 

7. Коли я не знаю, як себе вести в деяких ситуаціях, я дивлюся, як 

роблять інші 

8. Ймовірно, я міг би стати хорошим актором 

9. Я рідко потребую раді друзів, щоб вибрати фільм, книгу або музику 

10. Іноді з боку здається, що я відчуваю глибші емоції, ніж є насправді 

11. Я більше сміюся, коли дивлюся комедію до компанії, ніж коли 

перебуваю один 

12. У групі людей я рідко є центром уваги 
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13. У різних ситуаціях і з різними людьми я поступаю як абсолютно різні 

особи 

14. У мене не дуже виходить змушувати інших людей любити мене 

15. Навіть якщо я незадоволений собою, я часто роблю вигляд, що 

прекрасно проводжу час 

16. Я не завжди буваю таким, яким здаюся 

17. Я на став би міняти свою думку (або манеру поведінки) для того, щоб 

доставити комусь задоволення або заслужити чиєсь розташування 

18. Я вважаюся людиною, що вносить пожвавлення в компанію 

19. Щоб жити із оточуючими і подобатися їм, я схильний бути таким, 

яким мене хочуть бачити 

20. Мені ніколи не вдавалися такі ігри, як шаради, імпровізовані вистави 

21. Мені важко змінити свою поведінку, щоб пристосуватися до різних 

людей і різних ситуацій 

22. На вечірках я надаю іншим право жартувати і розповідати історії 

23. У компанії я відчуваю себе трохи скуто і не можу показати все, на що 

я здатний 

24. Я можу дивитися людині прямо в очі і говорити неправду з чесним 

обличчям (якщо це потрібно для справи) 

25. Я можу обманювати людей, демонструючи дружнє ставлення до них, 

в той час, як насправді вони мені не подобаються. 

Інтерпретація 

Частина пунктів інтерпретується в прямих значеннях, частина – в 

зворотних. За шкалою підраховується один загальний бал, який може бути 

переведений у стандартні оцінки. 

Підрахунок «сирих» балів 

• У прямих значеннях: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25 

• У зворотних значеннях: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23 
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Переклад  

 

Підсумк

овий бал 

по тесту 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

Стандар

тна 

оцінка 

1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 
1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 

Для осіб з високими оцінками з цього опитувальником характерні активність, 

гнучкість, вміння пристосовуватися до ситуації, товариськість і адаптивність. 

 

 

 

 

 

*Додаток укладено на основі: Райгородский, Д. Я. (2011). Практическая 

психодиагностика: методики и тесты. Москва: Бахрах-М.  
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Додаток Н 

 

Метод експертної оцінки сформованості конфліктологічних умінь  

 

Експерти, обрані з числа студентів, оцінювали конфліктологічні вміння 

однокурсників (заповнюють карту-схему). Оцінювання відбувалося за 

трибальною шкалою (1-3): «3» ставили тоді, коли вміння було характерним, 

яскраво вираженим; «2» − виявлялося ситуативно; «1» − майже не виявлялося. 

У кінці експерти підводили підсумки, вказуючи на найбільш значущі для 

кожної особистості вміння. 

Карта-схема характеристики конфліктологічних умінь студента 

_____________________________ 

ПІБ 

Критерії Показники 3 2 1 

Комунікативні  уміння ініціювати взаємодію в 

процесі спілкування з метою 

попередження негативних 

конфліктів; підтримувати 

взаємодію в ситуації конфлікту; 

володіти технологіями 

профілактики, управління, 

мінімізації деструктивних форм 

конфлікту 

   

Перцептивні  уміння сприймати, розуміти й 

оцінювати себе та інших; 

розпізнавати ознаки конфлікту, 

адекватно його сприймати, 

бачити відмінності в типах 

конфліктних ситуацій 

   

Прогностичні  уміння передбачати наслідки 

конфлікту, визначати поведінку 

іншої людини в ситуації 

конфлікту та обирати способи 

впливу на неї з метою 

конструктивної взаємодії 

   

Креативні  уміння знаходити та    
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застосовувати оптимальні або 

нестандартні (творчі) способи 

вирішення конфліктів, 

організації продуктивно-

орієнтованої конфліктної 

поведінки учасників ситуації 

конфлікту 

Саморегуляції  уміння зберігати рівновагу в 

умовах конфлікту; гальмувати 

та стимулювати певні власні дії, 

бажання, потреби; виробляти 

механізми саморегуляції; 

вибірково ставитися до 

зовнішніх впливів; здійснювати 

контроль за своїми вчинками, 

рефлексію власної конфліктно-

компетентної поведінки і 

поведінки партнерів по 

взаємодії 

   

 

 

 

 

Додаток укладено автором 
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Додаток П 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ Й СОЦІАЛЬНОЇ 

АДАПТАЦІЇ Т. ХОЛМСА Й Р. РАГЕ* 

 

Доктора Томас Холмс і Річард Райх (або Холмс і Раге, США) вивчали 

залежність захворювань (в тому числі інфекційних хвороб і травм) від різних 

стресогенних життєвих подій у більше ніж п'яти тисяч пацієнтів. Вони 

прийшли до висновку, що 151 психічним і фізичним хворобам зазвичай 

передують певні серйозні зміни в житті людини. На підставі свого дослідження 

вони склали шкалу, в якій кожного важливого життєвого події відповідає певна 

кількість балів залежно від ступеня його стресостійкості. Тест-опитувальник на 

стресостійкість. 

Стресостійкість – це здатність витримувати певні психофізичні 

навантаження та переносити стреси без шкоди для організму і психіки. 

Складно піддається коригуванню, якщо йдеться про реакцію на стрес. А ось 

стресор (джерело стресу) і / або постстрессових поведінку коригувати можна. 

Соціальна адаптація  – процес активного пристосування індивіда до 

умов соціального середовища. Одним із видів соціальної адаптації є адаптація 

соціально-психологічна, тобто така взаємодія особистості і соціального 

середовища, яке призводить до оптимальному співвідношенню цілей і 

цінностей особистості та групи. Цей вид пристосування передбачає пошукову 

активність особистості, усвідомлення нею свого соціального статусу і 

соціально-рольової поведінки, ідентифікацію особистості і групи в процесі 

виконання спільної діяльності, прийняття індивідом норм, цінностей і традицій 

соціальної групи. 

Адаптаційний потенціал – ступінь прихованих можливостей суб'єкта, 

здатність оптимально включатися в нові або змінюються умови навколишнього 

його соціального середовища. Він пов'язаний з адаптивною підготовкою – 
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накопиченням людиною такого потенціалу в процесі особливим чином 

організованої діяльності щодо пристосування до соціальних умов. Зовнішні 

труднощі, хвороба, затяжний стан екстремальності, голод знижують 

адаптаційний потенціал індивіда, і при зустрічі з ситуацією, яка загрожує його 

життєвим цілям, може виникнути дезадаптація. 

 

Інструкція: намагайтеся згадати всі події, що сталися з вами впродовж 

останнього року, і підрахуйте загальну кількість «зароблених» вами балів. 

 

№ Життєві події Бали 

1 Смерть члена подружжя (дитини) 100 

2 Розлучення 73 

3 
Роз’їзд чоловіка й жінки (без оформлення розлучення), розрив 

із партнером 

65 

4 Ув’язнення 63 

5 Смерть близького члена родини 63 

6 Травма або хвороба 53 

7 Одруження, весілля 50 

8 Звільнення з роботи 47 

9 Примирення чоловіка й жінки 45 

10 Вихід на пенсію 45 

11 Зміна в стані здоров’я членів родини 44 

12 Вагітність партнерки 40 

13 Сексуальні проблеми 39 

14 Поява нового члена родини, народження дитини 39 

15 Реорганізація на роботі 39 

16 Зміна фінансового становища 38 
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№ Життєві події Бали 

17 Смерть близького друга 37 

18 Зміна професійної орієнтації, зміна місця роботи 36 

19 Посилення конфліктності у взаєминах із членом подружжя 35 

20 Позика на велику покупку (наприклад, будинок) 31 

21 Закінчення строку виплати позики, збільшення боргів 30 

22 Зміна посади, підвищення службової відповідальності 29 

23 Залишення дому сином або дочкою 29 

24 Проблеми з родичами чоловіка (дружини) 29 

25 Видатне особисте досягнення, успіх 28 

26 Залишення членом подружжя роботи (або початок роботи) 26 

27 Початок або закінчення навчання в навчальному закладі 26 

28 Зміна умов життя 25 

29 
Відмова від певних індивідуальних звичок, стереотипів 

поводження 

24 

30 Проблеми з начальством, конфлікти 23 

31 Зміна умов або графіку роботи 20 

32 Зміна місця проживання 20 

33 Зміна місця навчання 20 

34 Зміна звичок, пов’язаних із проведенням дозвілля або відпустки 19 

36 Зміна звичок, пов’язаних із віросповіданням 19 

36 Зміна соціальної активності 18 

37 Позика для покупки менших речей (машини, телевізора) 17 

38 Зміна індивідуальних звичок, пов’язаних зі сном, розлади сну 16 

39 
Зміна кількості членів родини, що живуть разом, зміна 

характеру й частоти зустрічей з іншими членами родини 

15 
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№ Життєві події Бали 

40 
Зміна звичок, пов’язаних із харчуванням (кількість споживаної 

їжі, дієта, відсутність апетиту тощо) 

15 

41 Відпустка 13 

42 Різдво, зустріч Нового року, день народження 12 

43 
Незначне порушення правопорядку (штраф за порушення 

правил вуличного руху) 

11 

 

 

Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які 

ситуації, події та життєві обставини, що спричиняють стрес, у ньому наведено. 

Потім повторно прочитайте кожен пункт, звертаючи увагу на кількість балів, 

якою оцінюється кожна ситуація. Далі спробуйте вивести з тих подій і 

ситуацій, які за останні два роки відбувалися у вашому житті, середнє 

арифметичне (порахуйте середню кількість балів за один рік). Якщо яка-небудь 

ситуація виникала у вас більш ніж один раз, то отриманий результат слід 

помножити на кількість разів. 

Остаточна сума визначає водночас і ступінь вашої опірності стресу. 

Велика кількість балів – це сигнал тривоги, що попереджає вас про небезпеку. 

Отже, вам терміново слід вдатися до якихось заходів із метою ліквідувати 

стрес. Підрахована сума має ще одне значення  – вона виражає (у цифрах) 

ступінь вашого стресового навантаження. 

Для наочності наведемо порівняльну таблицю стресових характеристик. 

Загальна сума балів Ступінь опірності стресу 

150–199 Висока 

200–299 Гранична 

300 і більше Низька (уразливість) 
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Якщо, наприклад, сума балів – понад 300, це означає реальну небезпеку, 

тобто вам загрожує психосоматичне захворювання, оскільки ви близькі до фази 

нервового виснаження. 

Підрахунок суми балів дасть вам можливість відтворити картину свого 

стресу. І тоді ви зрозумієте, що не окремі, начебто незначні, події у вашому 

житті спричинили стресову ситуацію, а їхній комплексний вплив. 

 

 

 

 

*Додаток укладено на основі: Холмс Т. и Раге Р. (2017) Тест на 

стрессоустойчивость. Методика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации. URL: https://psycabi.net/testy/629-test-na-

stressoustojchivost-metodika-opredeleniya-stressoustojchivosti-i-sotsialnoj-

adaptatsii-kholmsa-i-rage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psycabi.net/testy/629-test-na-stressoustojchivost-metodika-opredeleniya-stressoustojchivosti-i-sotsialnoj-adaptatsii-kholmsa-i-rage
https://psycabi.net/testy/629-test-na-stressoustojchivost-metodika-opredeleniya-stressoustojchivosti-i-sotsialnoj-adaptatsii-kholmsa-i-rage
https://psycabi.net/testy/629-test-na-stressoustojchivost-metodika-opredeleniya-stressoustojchivosti-i-sotsialnoj-adaptatsii-kholmsa-i-rage
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Додаток Р 

 

Методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів за 

В. Бойко* 

 

Інструкція для організаторів опитування. Ця методика дозволяє 

встановити емоційні перешкоди па шляху встановлення емоційних контактів.  

Інструкція для учасників опитування. 

Читайте твердження і відповідайте на них «Так» чи «Ні»: 

 

Текст опитувальника: 

1. Зазвичай наприкінці робочого дня на моєму обличчі помітна втома. 

2. Трапляється так, що при першому знайомстві емоції заважають мені 

справити більш сприятливе враження на партнерів (розгублююся, хвилююся, 

усамітнююсь, або, навпаки, багато розмовляю, перезбуджуюся, поводжуся 

неприродно). 

3. У спілкуванні мені часто бракує емоційності, виразності. 

4. Мабуть, для оточуючих я занадто строгий. 

5. У принципі, я проти того, щоб зображувати чемність, якщо тобі цього 

не хочеться. 

6. Я зазвичай вмію приховувати від партнерів спалахи емоцій. 

7. Часто у спілкуванні з колегами я міркую про щось своє. 

8. Бувають випадки, коли я хочу виразити партнеру емоційну підтримку 

(увагу, співчуття, співпереживання), але він цього не відчуває, не сприймає. 

9. Найчастіше мої очі або вираз обличчя видають заклопотаність. 

10. У діловому спілкуванні намагаюся не виявляти своїх симпатій до 

партнерів. 

11. Всі мої неприємні переживання зазвичай видно на моєму обличчі. 
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12. Якщо я захоплююся розмовою, то міміка обличчя стає занадто 

виразною, експресивною. 

13. Мабуть, я дещо емоційно скутий. 

14. Зазвичай я перебуваю у стані нервового напруження. 

15. Зазвичай я відчуваю дискомфорт, коли доводиться обмінюватися 

рукостисканням в діловій обстановці. 

16. Іноді близькі люди зупиняють мене: «Розслаб м'язи обличчя, не 

скривлюй губи, не зморщуй лоба». 

17. Розмовляючи, я занадто жестикулюю. 

18. Зазвичай у повій ситуації мені складно бути розкутим, природним. 

19. Мабуть, моє обличчя має сумний чи занепокоєний вигляд, хоча на 

душі спокійно. 

20. Мені дещо важко дивитися в очі, спілкуючись з незнайомою 

людиною. 

21. Якщо я захочу, то мені завжди вдається приховати свою ворожість до 

неприязної людини. 

22. Мені часто буває чомусь весело без будь-якої причини. 

23. Мені дуже просто зробити за своїм бажанням або на замовлення різні 

міміки обличчя: зобразити радість, сум, радощі, переляк, відчай та ін. 

24. Мені казали, що мій погляд важко витримати. 

25. Мені щось заважає виражати теплоту, симпатію до людини, навіть 

якщо відчуваю це до неї. 

Обробка та інтерпретація результатів 

Підбийте підсумки самооцінювання: 

«Перешкоди» у встановленні 

емоційних контактів: 

Номери питань і                          

відповіді за «ключем» 

1.  Невміння управляти емоціями, 

дозувати їх 

+1, -6, +11, +16, -21 
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2.   Неадекватний прояв емоцій -2, +7, +12, +17, +22 

3. Негнучкість, нерозвиненість, 

невиразність емоцій 

+3, +8, +13, +18, -23 

4.  Домінування негативних емоцій +4, +9, +14, +19, +24 

5.  Небажання зблизитися з 

людьми на емоційній основі 

+5, +10, +15, +20, 

+25 

Яка сума набраних Вами балів? Вона може коливатися в межах від 0 до 

25. Чим більше балів, тим виразнішою є Ваша емоційна проблема у 

повсякденному спілкуванні. Однак не варто заспокоюватись, якщо Ви набрали 

замало балів (0-2). Це означає, що Ви могли бути не до кінця щирими або не 

цілком усвідомили свою поведінку збоку. 

Якщо Ви набрали: 

• не більше 5 балів – емоції зазвичай не заважають Вам спілкуватися з 

партнером; 

• 6-8 балів – у Вас є деякі емоційні проблеми в повсякденному 

спілкуванні; 

• 9-12 балів – свідчення того, що Ваші емоції «на кожний день» дещо 

ускладнюють взаємодію з партнером; 

• 13 балів і більше – емоції заважають Вам встановлювати контакти з 

людьми, можливо, Ви піддаєтесь деяким дезорганізуючим реакціям чи станам. 

Також зважте на те, чи немає конкретних «перешкод», які постійно 

виникають у Вас – це пункти, за якими Ви набрали З і більше балів. 

 

* Додаток укладено на основі Райгородский Д. Я. (2001) Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Самара: БАХРАХ-М. 
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Додаток С 

 

Аналіз SWOT як метод самодіагностики поводження в конфліктній 

ситуації * 

 

Визначення сильних (Strengths) та слабких (Weaknesses) сторін, які є 

внутрішніми факторами, а також можливостей (Opportunities) та загроз 

(Threats), які  є зовнішніми факторами. 

 

Наведемо приклад аналізу, що проводив один зі студентів:  

 

Strengths 

Особистісні риси, 

що допомагають 

розв’язати 

конфлікт 

Weaknesses 

Особистісні риси, 

що провокують 

конфлікт 

Opportunities 

Можливості для 

конструктивного 

вирішення 

конфліктів, 

надані ззовні 

Threats 

Зовнішні загрози, 

що 

перешкоджають 

конструктивному 

вирішенню 

конфлікту 

уміння слухати та 

співчувати; 

гнучкість, уміння 

досягти 

компромісу 

запальність; 

необов’язковість 

 

конфліктологічна 

підготовка у ВНЗ; 

участь у 

спеціальних 

тренінгах; 

робота в команді 

 

критика 

оточуючими моїх 

дій, досягнень, 

висміювання 

недоліків; 

погані стосунки в 

колективі 

 

 

 

Додаток укладено автором 
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Додаток Т  

Метод картографії X. Корнеліус та Ш. Фейр * 

 

Сутність методики полягає у складанні карти конфлікту, на якій 

відображається проблема, учасники конфлікту, їхні потреби й побоювання. 

Карту можна складати індивідуально чи колективно.  

 

 

 

   Згідно з методикою можна графічно відобразити складові конфлікту, 

послідовно проаналізувати поведінку його учасників, сформулювати основні 

проблеми, потреби й побоювання учасників, способи усунення причин, що 

призвели до конфлікту. У дисертації ми використовували цей метод при 

проведенні рольового тренінгу «Місто різних точок зору» (описано в роботі). 

 

*Додаток укладено на основі: Корнелиус Х., Фэйр Ш. Картография 

конфликта. URL: 

http://evolkov.net/conflict/Cornelius.Faire/Cornelius.Faire.Conflictmapping.html 

 

 

 

 

http://evolkov.net/conflict/Cornelius.Faire/Cornelius.Faire.Conflictmapping.html
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Додаток У  

 

СПЕЦКУРС 

«Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з 

реклами і зв'язків з громадськістю»  

   

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Спецкурс «Формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю» для підготовки студентів 

освітнього ступеню бакалавр галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» 

напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» (за видами 

діяльності). Його вивчення підпорядковується меті – формуванню здобутті 

студентами інтегрованих знань в галузі конфліктології та майбутньої 

професійної діяльності; поглибленні і закріпленні теоретичних знання з основ 

теорії конфліктології; формуванні у  них практичних навичок аналізу 

конфліктів, вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в 

професійній діяльності. 

Основні завдання спецкурсу полягають у: 

– усвідомленні студентами ролі конфліктологічної компетентності у 

професійній діяльності; 

– формуванні  уявлення про конфлікт, типологію, функції, причини, 

види і засоби розв’язання конфліктів; 

– оволодінні методиками та технологіями аналізу природи конфліктів та  

методів ефективного управління ними; 

– формуванні здатності керуватися набутими конфліктологічними 

знаннями і вміннями на основі отриманого досвіду у самостійній 

практичній професійній діяльності; 

– стимулюванні потреби студентів у професійному саморозвитку; 
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– формуванні творчої особистості майбутнього фахівця з реклами і 

зв’язків з громадськістю, розвитку його індивідуальності. 

Спецкурс «Формування конфліктологічної компетентності фахівців з 

реклами  і зв'язків з громадськістю» розрахований на 62 години, з них: 

лекційних – 24 год., семінарських – 14 год., практичних –18 год., самостійної 

роботи – 6 год. Зміст спецкурсу розкривається у сімнадцяти взаємповязаних і 

взаємодоповнюючих темах.  

У ході вивчення спецкурсу майбутні фахівці з реклами і зв’язків з 

громадськістю мають засвоїти знання щодо:  

– сутності конфлікту;  

– наукових теорій й закономірностей розвитку і специфічних 

властивостей конфлікту (класифікація конфліктів за ознаками конфліктуючих 

сторін, межами й масштабами конфлікту, його формами, природою суб'єкта та 

об'єкта, предметом конфлікту, сферою життєдіяльності людей тощо);  

– класифікації «конфліктних особистостей»;  

– суб’єктивних та об’єктивних причин конфлікту;  

– особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців з реклами 

і зв’язків з громадськістю;  

– специфіки виробничих конфліктів, типів їх учасників, 

конфліктогенних ситуацій тощо;  

– технологій формування певних програм, за якими усвідомлено або 

неусвідомлено діє суб'єкт (соціальна група) в конфлікті (біопрограми, 

психопрограми, соціопрограми);  

– стадій конфліктних ситуацій (предконфліктна ситуація, конфлікт й 

постконфліктна ситуація);  

– моделей аналізу конфліктних ситуацій; алгоритму аналізу 

конфлікту, способів  та етапів його конструктивного вирішення.  

У процесі вивчення спецкурсу студенти мають виробити такі вміння:  

– визначати конфліктогенні ситуації; 
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– виявляти особливості цільової аудиторії;  

– аналізувати суб'єктивні та об'єктивні причини й складові вирішення 

конфлікту; 

– аналізувати риси особистості, які є суб'єктивними передумовами 

конфлікту; 

– визначати власні негативні риси, що можуть спричинити конфлікт; 

– знаходити спільну мову з «конфліктними особистостями» за 

допомогою вербалізації почуттів; 

– конструктивно вирішувати конфлікт за допомогою різних моделей 

(Є. Волкова, Н. Гришиної, С. Ємельянова, А. Карміна, В. Шейнова); 

– проводити конфліктологічні тренінги для цільової аудиторії; 

– створювати наративи для цільової аудиторії.  

Оцінювання  успішності опанування спецкурсу здійснюється на основі 

модульно-рейтингової системи. Формами поточного контролю є захист 

практичних робіт та творчих проектів. 

Методика вивчення спецкурсу базується на єдності форм організації 

освітнього процесу: традиційних (колективні (лекції); групові (семінарські, 

практичні заняття), індивідуальні (самостійна робота);  нетрадиційних – 

інтерактивні лекції (лекція-дискусія лекція-діалог), тренінгові заняття, форум-

театри, конструювання наративу,  а також  з урахуванням методів: традиційних 

(вербальні, наочні, практичні тощо) та  інтерактивних (проблемний метод, 

кейс-метод, метод проектів, презентації, вправи на  моделювання 

конфліктологічних ситуацій, ситуативно-рольові ігри, методи критичного 

аналізу інформаційних джерел, самоаналіз тощо). 
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І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кільк. год. 

Разом Лек. Пр. Сем. СР 

1. Поняття конфлікту в контексті теорії 

Л. Цой 
2  2 

 
 

2. 
Система методів, інтегрованих в 

метод кейсів з метою розвитку 

конфліктологічних умінь 

4 2 2   

3. 

Моделі аналізу проблемних ситуацій 

(Є. Волкова, Н. Гришиної, 

С. Ємельянова, А. Карміна, 

В. Шейнова) 

6 4 2 
 

 

4. Аналіз комплексу вправ для 

конфліктологічного тренінгу 
2  2 

 
 

5. 
Проведення форум– театру за 

І. Пальком, Н. Медведєвим, 

Т. Новіковою 
6 4 2   

6. Вправи для етапу розігріву за 

К. Фопелем 2  2   

7. Квест-технологія за І. Соколом 4  2 2  

8. 

Застосування методів критичного 

аналізу для продуктивної роботи з 

інформаційними джерелами з питань 

конфліктології (за О. Пометун) 

6 4 2   

9. 
Створення PR-текстів для 

внутрішньої та зовнішьої аудиторії за 

І. Манаховою 

4 2  2  

10. 

Тренінг формування 

конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю, що 

спрямований на конструктивне 

вирішення конфліктів. 

2   2  

11 
Тренінг актуалізації. Використання 

методики майндмеппінгу 

(MindMapping) 

2 2  
 

 



 

 

315 
 

 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСУ 

 

2.1. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 1. Система методів інтегрованих у метод кейсів з метою 

розвитку конфліктологічних умінь (2 год.) 

Вступ. Система методів кейсів як наукова категорія: сутність поняття, 

специфічні ознаки, особливості кейсів, їх класифікація та структура, 

організація роботи з кейсом. Дослідження методу кейсів та формування 

конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю у ході застосування їх в практичній діяльності. 

Конфліктологічні аспекти та їх вплив на формування умінь майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. Основні напрями сучасних 

досліджень методу кейсів та їх аналіз. Сприйняття та розуміння методу кейсів  

12 
Розроблення та впровадження 

елементів конфліктологічного 

тренінгу 

4 2  2  

13 
Конструювання наративу 

6 4  2  

14 
Організація та проведення методики 

«Групові ролі» 2   2  

15 
Ефективність наративів за допомогою 

сервісів GoogleApps 

 

4  2  2 

16 
Спілкування з клієнтами з метою 

запобігання конфліктів при 

проведенні форуму 
3   1 2 

17. Наративи рекламного характеру 3   1 2 

Усього 62 24 18 14 6 
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як основного завдання із залученням учасників до осмислення реальної 

життєвої ситуації, в основі якої лежить певна практична ситуація, а також 

актуалізація комплексу знань, який необхідно засвоїти при вирішенні даної 

проблеми.  

Специфічні ознаки використання кейсіву професійній  підготовці 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. Особливості 

формування індивідуальних кейсів. Специфіка формування групових кейсів та 

врахування аргументів. 

Дослідження комплексу методів (моделювання, системний аналіз, уявний 

експеримент, проблемний метод, ігрові методи, дискусія) інтегрованих в метод 

кейсів з метою розвитку конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю.  

Основні поняття теми: метод кейсів; ознаки та особливості кейсів; 

класифікація кейсів; формування конфліктологічних умінь; практична 

спрямованість кейсів; моделювання; системний аналіз; уявний експеримент; 

проблемний метод;  ігрові методи; дискусія. 

 

 Рекомендована література 

[7]; [8]; 12; 20; 24; 66; 72; 77; 79 

 

 

Тема № 2. Моделі аналізу проблемних ситуацій (Є. Волкова, 

Н. Гришиної, С. Ємельянова, А. Карміна, В. Шейнова) (4 год.) 

Проблемні ситуації як основа виявлення конфліктної ситуації. Моделі 

аналізу проблемних ситуацій. Модель конфліктної ситуації за Н. Гришиною та 

характеристика конфлікту через взаємодію цінностей, інтересів учасників 

взаємодії, засобів (способів, шляхів) реалізації цілей, потенціалу учасників 

взаємодії, правил (норм) взаємодії.  
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Модель аналізу конфліктних ситуацій С. Ємельянова та дослідження 

складових конфлікту: суб’єкти (конфліктуючі сторони); предмет конфлікту; 

образ конфліктної ситуації, її мотиви. Модель конфліктної ситуації за 

А. Карміним та аналіз конфлікту через компоненти: конфліктуючі сторони; 

зона розбіжностей; уявлення про ситуацію; мотиви й дії. Алгоритм аналізу 

конфлікту за В. Шейновим та розкриття правил формулювання конфліктної 

ситуації. 

Основні поняття теми: конфліктна ситуація; модель конфлікту; 

суб’єкти конфлікту; предмет конфлікту; конфліктуючі сторони; компоненти 

конфлікту; алгоритм конфлікту. 

 

 Рекомендована література 

6; 11; [10]; [15]; [22]; [27]; [73]; 75; 93; 94 

 

Тема № 3. Проведення форум-театру за І. Пальком, Н. Медведєвим, 

Т. Новіковою (4 год.) 

Форум-театр як метод театралізованого розкриття та обговорення 

конфлікту: сутність та особливості. Принципи проведення форуму-театру. 

Мета та переваги проведення форуму-теату для формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.  

Дослідження алгоритму необхідних дій та створення моделі оптимальної 

поведінки в конфліктній ситуації. Медіативна функція – як провідна для 

вирішення конфлікту при проведенні форуму-театру. 

Етапи підготовки форум-театру за І. Пальком. Дії майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю з планування спектаклю (самостійне 

формулювання теми й проблеми спектаклю, генерування ідей щодо написання 

сценарію, музичне й художнє оформлення спектаклю, формування творчої 

групи, колективні роздуми над тим, як зацікавити й активізувати глядачів). 
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Опанування навчального матеріалу, необхідного для підготовки та 

проведення вистави: аналіз та приклади. Розкриття методу пошуку інформації 

за Н. Медведєвим. Характеристика ціннісного ставлення до міжособистісних 

стосунків, сприйняття іншої сторони конфлікту як партнера, готовності до 

діалогічної взаємодії, подолання розбіжностей та нерозуміння, спільного 

пошуку рішення тощо.  

Основі аспекти щодо оброблення одержаної інформації, виокремлення 

головної та другорядної інформації, її інтерпретація відповідно до цілей роботи 

та особливостей аудиторії. Організація «контексту навчання й 

життєдіяльності» за Т. Новіковою. 

Основні поняття теми: форум театр; принцип безпечного простору; 

принцип ясності у викладі сюжету; принцип переконливості; принцип 

позитивного спілкування; принцип позитивних змін; алгоритм дій під час 

проведення форум-театра; модель поведінки в конфліктній ситуації; 

медіативна функція. 

 

 Рекомендована література 

18; 21; 23; [44]; 53; [54]; [56]; 76; 76 

 

 

Тема № 4. Застосування методів критичного аналізу для 

продуктивної роботи з інформаційними джерелами з питань 

конфліктології (за О. Пометун) (4 год.) 

Ідеї та особливості створення квест-технології. Дослідження навчальних, 

пошуково-пізнавальних проблемних завдань відповідно до ігрового 

задуму/сюжету. Особливості підготовки квесту на основі текстового, 

графічного та відеоматеріалу. Ознайомлення з методами критичного аналізу 

для продуктивної роботи з інформаційними джерелами з питань 
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конфліктології. Використання методу читання з маркуванням. Уважне та 

активне читання як основа методу маркування. Сприйняття інформації, 

розуміння  тексту,  метод критичного аналізу.  

Рекомендації (за О. Пометун) щодо методу опорних слів (виписування 

слів (словосполучень), які є ключовими для кожної ідеї тексту; переказ один 

одному змісту тексту, спираючись на виписані слова; оцінювання точності 

викладу інформації). 

Основні поняття теми: квест-технологія; відеоматеріал; метод 

критичного аналізу; метод опорних слів; метод маркування; інтегровані 

знання; підготовка списку інформаційних джерел. 

 

 Рекомендована література 

2; [58]; 31; 35; 38; 44; 47; 91; 92 

 

 

Тема № 5. Створення PR текстів для внутрішньої та зовнішньої 

аудиторії за І. Манаховою (2 год.) 

Вивчення основних категорій соціальної реклами. Схожість соціальної 

реклами та PR-діяльності. Виявлення особливостей цільової аудиторії. 

Створення наративів для цільової аудиторії. Аналіз методів виявлення 

особливостей цільової аудиторії. Психографічні та поведінкові чинники,  

пов'язані з стилем життя представників цільової аудиторії, їх поведінковими 

звичками, рисами характеру, життєвими позиціями, способом життя, системою 

цінностей й домінуючими мотивами поведінки. Пошук інформації для 

аудиторії. Прогнозування способів вирішення конфліктів. Методи збирання 

інформації та цільова аудиторія. 

Визначення конфліктогенних ситуацій та їх аналіз. Наратив для 

внутрішньої та зовнішньої аудиторії (за редакцією І. Манахової). Рекомендації 
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щодо створення PR-текстів: простота викладу; стислість та ясність; 

апелювання до аудиторії; переконливість; оригінальність PR-тексту. 

Основні поняття теми: наратив; реклама; креативні уміння; цільова 

аудиторія; метод збирання інформації. 

 

Рекомендована література 

3; 14; 29; [41]; 45; 55; 59; 67; 68; 71; 74; 81 

 

 

Тема № 6. Тренінг актуалізації. Використання методики 

майндмеппінгу (MindMapping) (2 год.)  

Методика майндмеппінгу (Mind Mapping) як вербалізація розумових 

процесів за допомогою створення карт пам’яті (інтелект-карт, ментальних карт 

тощо). Історичний аспект виникнення методики майндмеппінгу (Mind 

Mapping). Створення карт пам’яті для запам’ятовування, впорядкування та 

систематизації інформації, планування діяльності, підготовки до виступів.  

Систематизація інформації щодо поняття «конфлікт». Пошук рішень у 

складній ситуації, аналіз різних варіантів вирішення завдань за допомогою 

створення карт пам’яті. Розкриття прийому творчого вибору через визначення 

обсягу знань з конфліктології. Ознайомлення з вимогами до створення карт 

пам’яті. Графічна презентація як одна з вимог створення карт пам’яті. Аналіз 

та використання малюнків, піктограм як елементів візуальної комунікації, 

невеликих графічних символів, які передають певну інформацію. Кольорові 

зображення як активізація асоціативного мислення, виокремлення важливих 

понять.  

Основні поняття теми: методика майндмеппінгу; карти пам’яті; 

інтелект-карти; графічна презентація; графічні символи та кольорові 
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зображення; підготовка проектів, презентацій; систематизація інформації щодо 

поняття «конфлікт». 

 

 Рекомендована література 

1; 13; 15; 17; 24; 36; 38; 64; 82; 83 

 

Тема № 7. Розроблення та впровадження елементів 

конфліктологічного тренінгу (2 год.)  

Поняття конфліктологічного тренінгу. Конфліктологічний тренінг як 

метод активного навчання, спрямований на формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. 

Характеристика та вибір тренінгової форми для проведення занять; 

відмінності тренінгу від інших форм роботи (лекцій, семінарів). Тренінг та 

баланс між колективною й індивідуальною роботою. Принципи, від яких 

залежить ефективність тренінгу: принцип активності; принцип довіри, 

партнерського спілкування; принцип дослідницької позиції. 

Особливості використання афоризмів у рамках проведення тренінгу. 

Дослідження та аналіз суб'єктивних і об'єктивних причин й складників 

вирішення конфлікту. Суб’єктивні причини конфлікту. Особистісні риси, що 

провокують конфлікт. Типологізації конфліктних особистостей. Аналіз типів 

конфліктних особистостей: демонстративний, ригідний, некерований, педант, 

безконфліктний.  

Основні поняття теми: конфлікт; конфліктологічний тренінг; метод 

активного навчання; колективна робота; індивідуальна робота; афоризми; типи 

конфліктних особистостей. 
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 Рекомендована література 

[9]; [13]; [16]; 17; 19; 25; 28; 33; 34; 39; 78 

 

 

Тема № 8. Конструювання наративу (4 год.) 

Конструювання наративу як метод соціального впливу. Розкриття 

сутності  конструювання наративу як конфліктологічного методу. Наратив як 

ефективний мовний інструмент, який дозволяє урізноманітнити форми подання 

основної маркетингової інформації. Роль наративу в сфері зв’язків з 

громадськістю та медіакомунікацій з метою вирішення конфліктів. Наратив як 

носій та передавач корпоративних знань й цінностей з метою метафоричного 

вираження принципів компанії. Розгляд наративів рекламного характеру. 

Вивчення особливостей наративу рекламного характеру (багатство палітри 

жанрів; тип оповідача; способи організації події в тексті тощо). 

Основні поняття теми: конфлікт; наратив; конструювання наративу; 

наративи рекламного характеру. 

 

 Рекомендована література 

4; [5]; 37; [40]; [42]; [44]; 48; 60; 63; 80; 84 

 

 

2.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

 

Тема № 1. Поняття конфлікту в контексті теорії Л. Цой (2 год.) 

План проведення заняття:  

1. Проведення бесіди «Вивчення концепту «конфлікт». 
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2. Підготовка студентами інформаційних повідомлень про конфлікт як 

галузь складний специфічний концент. Розкриття його 

багатофункціональної структури  та особливостей.  

3. Побудова карт пам’яті з метою систематизації інформації щодо поняття 

«конфлікт» (за Л. Цой).  

4. Обговорення студентами спільного й відмінного в підходах до 

дослідження конфлікту. 

5. Проведення дискусії з переглядом карт пам’яті, розроблених студентами 

в рамках вивчення концепту «конфлікт»» (за Л. Цой).  

 

 Рекомендована література 

69 

 

Тема № 2. Система методів інтегрованих в метод кейсів з метою 

розвитку конфліктологічних умінь (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Ознайомлення студентів із використанням прийому творчого вибору (за 

І. Холковською). 

2. Проведення контрольної роботи з метою визначення студентами обсягу 

власних знань з конфліктології. Контрольна робота складається з 4 

блоків:  

1) термінологічного; 

2) завдань на встановлення пропущеного етапу в аналізі ситуації; 

3) завдань на виявлення фактичних знань – прізвищ учених, 

конфліктологічних концепцій тощо; 

4) творів на задану тему, що розкриває власне бачення студентом тих чи 

інших конфліктологічних проблем. 
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3. Підготовка студентами творів на задану викладачем тему з вирішення  

конфліктологічних проблем.  

4. Формування індивідуального кейсу студентом. 

5. Поділ студентів на міні-групи для  підготовки групових кейсів. 

6. Обговорення студентами проблематики кейсів, представлення 

обґрунтованого рішення, переконання  у правильності своїх аргументів.  

7. Колективне обговорення виконаного завдання, обмін враженнями 

(рефлексія). 

 

 Рекомендована література 

6; 11; [10]; [15]; [22]; [27]; [73]; 70 

 

Тема №3. Моделі аналізу проблемних ситуацій (Є. Волкова, 

Н. Гришиної, С. Ємельянова, А. Карміна, В. Шейнова) (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Виконання графічних вправ на композиційне рішення, розвиток почуття 

цілісності, гармонійності та врівноваженості зображення. Поділ студентів на 

мікрогрупи і представлення викладачем проблемних ситуацій для аналізу. 

Група 1: 

Розкриття проблемної ситуації за Н. Гришиною, її опис.  

Група 2: 

Аналіз конфліктної ситуації через компоненти (А. Кармін). 

Група 3: 

Визначення конфліктних ситуацій (за С. Ємельяновим). 

Група 4: 

Вивчення алгоритму аналізу конфлікту, розроблений В. Шейновим. 

Група 5: 
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Представлення моделі вирішення конфлікту (за Є. Волковим) через 

піраміду негативної ескалації конфлікту й етапи конструктивного вирішення. 

2. Демонстрація результатів вирішення проблемної ситуації за 

групами. 

3. Колективне обговорення ефективності моделей аналізу проблемних 

ситуацій. 

 

 Рекомендована література 

6; 11; [10]; [15]; [22]; [27]; [73] 
 

 

 

Тема № 4. Аналіз комплексу вправ для конфліктологічного тренінгу 

(2 год) 

План проведення заняття: 

1. Виконання вправ з набуття практичного досвіду конструктивного 

вирішення конфліктів. 

а) проведення «розминки» (вправи «Привітаймося один з одним», 

«Поділися зі мною», «Знайди пару», «Упізнай через рукостискання», 

«Перекличка», «День народження» тощо) з метою підвищення рівня групової 

активності. 

б)  Проведення гри «Медіація».  

Хід виконання:  

 Ведучий ознайомлює учасників із фазами медіації: попередня 

бесіда; вступ (вихідна ситуація); опис конфлікту (комунікація через медіатора); 

аналіз конфлікту (поетапна пряма комунікація); угода між конфліктуючими 

сторонами (спілкування один з одним без сторонньої допомоги);  прийняття 

рішення. 

 учасники розбиваються на трійки та програють певні ситуації (з 

цих двоє грають роль конфліктуючих сторін, а третій – медіатора). 
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в) Проведення гри «Стратегія конфліктної поведінки».  

Хід виконання:  

 Студенти-ведучі нагадують учасникам, що дії людини в 

конфліктній ситуації часто є подібними до поведінки тварин: 

перша стратегія – «черепаха»; 

друга стратегія – «акула»; 

третя стратегія – «ведмежа»; 

четверта стратегія – «лисиця»; 

п’ята стратегія – «сова». 

 Ведучі пропонують учасникам тренінгу продемонструвати ці 

стратегії в різноманітних ситуаціях професійної діяльності, виявити 

доцільність їх застосування в тому чи іншому випадку.  

г) Проведення гри «Скептики й оптимісти».  

Хід виконання:  

 Ведучий читає певне твердження, пов’язане з конфліктом, й обґрунтовує 

його; 

 Слово надається іншому гравцеві, завданням якого повторення заключної 

частини фрази ведучого й її спростування, знаходження негативних сторін; 

 Наступний учасник повторює кінець фрази попереднього гравця, але 

акцентуючи на її позитивних сторонах. 

 Завершення діалогу, в якому чергуються твердження, описуються плюси 

та мінуси конфлікту. 

2. Колективне обговорення виконаних завдань, підведення підсумків, 

рефлексія й ритуал прощання. 

 

 Рекомендована література 

[9]; [13]; [16]; 17; 19; 25; 28; 33; 34; 39 
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Тема № 5. Проведення форум-театру за І. Пальком, Н. Медведєвим, 

Т. Новіковою (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Розроблення та демонстрація методу театралізованого розкриття та 

обговорення конфлікту з метою розвиту мотиваційно-ціннісної сфери 

майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю на конструктивне 

вирішення конфліктів (робота в групах).  

2. Планування студентами етапів проведення форуму-театру (орієнтовний 

план – «десять творчих кроків до успішного створення вистави», 

запропонований І. Палько). Послідовність виконання:  

– визначення теми. Пошук ідеї. Постановка проблеми; 

– вибір жанру вистави;  

– ознайомлення з теоретичною інформацією з обраної теми;  

– пошук оригінального сценарно-режисерського ходу;  

– написання сценарію, спираючись на правила композиції;  

– вибір художнього оформлення вистави, костюмів;  

– музичне оформлення вистави;  

– підбір акторів відповідно до задуму; 

– аналіз та розмірковування над засобами активації уваги глядача;  

– проведення репетиційного періоду продуктивно й творчо. 

3. Опанування методів пошуку інформації (за Н. Медведєвим). 

Послідовність виконання: 

– аудит власної знаннєвої бази інформації (файлів, книг, аудіо та 

відеоматеріалів); 

– рекомендації друзів й колег; 

– різні посилання, що містяться в уже вивчених раніше джерелах; 

– пошук списків літератури на спеціалізованих форумах; 

– розсилка з електронних джерел;  

– участь у різних електронних спільнотах, присвячених обраній темі; 
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– відвідування магазинів, в тому числі пошук в Інтернет-магазинах; 

– звернення до фахівців з проханням порекомендувати потрібну 

літературу; 

– кабінетні дослідження. 

4. Здійснення аналізу й обробки одержаної інформації, виокремлення 

головної та другорядної інформації, її інтерпретацію відповідно до цілей 

роботи та особливостей аудиторії. Організації «контексту навчання й 

життєдіяльності» (за Т. Новіковою).  

5. Ознайомлення з особливостями сценарію та розроблення сценарію 

за етапами. 

6. Демонстрація сценарію та проведення навчальної дискусії, щодо 

застовування форум – театру. 

 

 

Тема № 6. Вправи для етапу розігріву за К. Фопелем (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Виконання вправ на роботу з тілом, почуттями й актуалізацію 

особистого досвіду учасників з метою створення можливостей для діалогу за 

власним вибором: 

Вправа «Рукостискання» 

Мета: неформальне знайомство учасників, створення довірливої 

атмосфери, запам’ятовування незнайомих імен.  

1. Учасникам пропонується вільне пересування аудиторією й привітання 

один одного рукостисканням. Одночасно вони назвають своє ім'я. У групі, де її 

учасники знають один одного, доцільно використовувати вигадані імена, що 

сприяє подоланню стереотипної самосвідомості й поведінки, а також 

швидкому запам’ятовуванню нових імен для ефективної взаємодії з людьми у 

майбутній професійній діяльності. Дія повторюється, але тепер кожен має 
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назвати свого партнера по імені. Якщо хтось не може згадати імені іншого, той 

підказує. 

Варіація:  

Група утворює коло. Один з учасників виходить на середину кола й 

звертається до когось: «Олександре, як мене звуть?» Той, хто не може згадати 

імені, міняється місцями з добровольцем у середині кола. 

 

Вправа «Рукостискання або уклін» 

Мета: створення атмосфери толерантності, розвиток 

полікультурності, виховання шанобливого ставлення один до одного. 

Учасники вітаються один з одним, використовуючи ритуали вітання 

різних народів. 

1. Розкажіть групі про жести вітання, прийняті в різних народів. 

Заздалегідь попередьте учасників про те, що вони повинні будуть 

використовувати ці ритуали, вітаючи один одного. 

Варіанти привітань: 

– легкий уклін зі схрещеними на грудях руками (Китай); 

– рукостискання й поцілунок в обидві щоки (Франція); 

– легкий уклін, долоні складені перед чолом (Індія); 

– легкий уклін, руки й долоні по швах (Японія); 

– поцілунок в кожну щоку, долоні лежать на передпліччях партнера 

(Іспанія); 

– просте рукостискання й погляд в очі (Німеччина); 

– м’яке рукостискання обома руками, торкання тільки кінчиками 

пальців (Малайзія); 

– потертися один об одного носами (ескімоська традиція). 

2. Запропонуйте групі утворити коло. 
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3. Один з учасників виступає на середину й вітає партнера, що стоїть 

праворуч. Потім йде за годинниковою стрілкою й по черзі вітає всіх учасників 

групи. 

4. Кожного разу учасник має вітати свого візаві новим жестом. При 

цьому він називає своє ім'я. 

5. У другому раунді в коло вступає інший учасник, що стоїть праворуч 

від першого й так далі. 

 

 Вправа «Ім’я на вушко» 

Мета: неформальне знайомство учасників, створення довірливої 

атмосфери. 

1. Спочатку учасники пересуваються аудиторією й вітають один одного 

незвичайним способом: шепочуть кожному зустрічному своє ім'я (вигадане, 

якщо учасники вже знають один одного) на вухо. Вони мають робити це, немов 

передаючи дорогоцінну таємницю, про яку більше ніхто знати не повинен. 

Попередьте гравців, що, коли вони почують дзвінок, вони мають зупинитися й 

чекати нових вказівок. 

2. Коли кожний гравець поспілкується приблизно з половиною 

учасників, нехай пролунає дзвоник. Повідомте учасників, що тепер вони знову 

мають ходити по приміщенню, але цього разу прошепотіти на вухо партнеру 

його ім'я. 

3. Забуте або невідоме ім'я гравця не повинно стати перешкодою для 

зустрічі. Той, хто не знає імені, шепоче іншому на вухо: «Я хотів би дізнатися, 

як тебе звати». Гра закінчується, коли знову пролунає дзвінок. 

 

Вправа «Очікування» 

Мета: неформальне знайомство учасників, створення довірливої 

атмосфери та спілкування з клієнтами. 
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1. Студенти, як відвідувачі, пишуть на картках-корабликах із клейкими 

аркушами свої очікування та побажання від ярмарки-виставки, а саме: 

одержання змістовної та достовірної інформації; здобуття нових знань про 

товари чи послуги, що рекламуються; обмін професійним досвідом з 

фахівцями своєї професійної галузі, налагодження співробітництва, 

встановлення корисних зв’язків; прийом згідно з правилами комерційної 

комунікації та гостинності, відчуття турботи та професійного обслуговування з 

боку персоналу. 

2. Студенти приклеюють аркуші на плакат. 

3. Учасники коментують власні очікування та обговорюють результати. 

4) Демонстрація та колективне обговорення виконаних завдань. 

 

Тема № 7. Квест-технологія за І. Соколом (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Виконання завдань з розвитку вмінь та здобуття інтегрованих знань 

в галузі конфліктології. Робота студентів над квестом здійснюється за етапами, 

запропонованими І. Сокол: 

a) організаційно-підготовчий, який передбачає складання учасниками 

плану роботи, визначення термінів реалізації квестів, підготовка 

списку інформаційних джерел; 

б) змістовий етап (етап реалізації) – робота з інформаційними 

джерелами; 

в) результативний – представлення результатів та формулювання 

висновків.  

2. Колективне обговорення виконаних завдань, обмін враженнями. 
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 Рекомендована література 

[65] 

 

Тема № 8. Застосування методів критичного аналізу для 

продуктивної роботи з інформаційними джерелами з питань 

конфліктології (за О. Пометун) (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Ознайомлення студентів з методами критичного аналізу для 

продуктивної роботи з інформаційними джерелами з питань конфліктології. 

Послідовність виконання: 

а) студентам надається текст «Роль PR у вирішенні конфліктів»; 

б) студентам пропонується використовувати спеціальні умовні позначення для 

роботи із текстом:  

– знаком «галочка» (V) позначалася вже відома інформація; знаком 

плюс (+) – нова інформація; 

– знаком запитання (?) – те, що залишилося незрозумілим й потребує 

додаткових відомостей; 

– «мінус» (-) означає те, що суперечить наявним уявленням, щось, 

про що читач думав по-іншому; 

в) після читання майбутні фахівці з реклами і зв’язків з громадськістю 

заповнюють таблицю, в якій позначки будуть заголовками колонок; 

г) у  таблицю заносяться відомості з прочитаного тексту. 

 

Те, що мені було 

відомо 

Це для мене 

абсолютно нове, 

неочікуване 

Це суперечить 

моїм знанням 

та уявленням 

 

Я хочу дізнатись 

про це більше 

 

2. Здійснення аналізу й оброблення одержаної інформації. 
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3. Колективне обговорення застосування методів критичного аналізу. 

 

 Рекомендована література 

[58] 

 

 

Тема № 9. Створення PR-текстів для внутрішньої та зовнішьої 

аудиторії за І. Манаховою (2 год.) 

План проведення заняття: 

1. Виконання завдань зі створенні наративів для внутрішньої та 

зовнішьої аудиторії за рекомендаціями І. Манаховою.  

Рекомендації до виконання: 

– простота викладу, стислість та ясність – основні вимоги до текстів 

в сфері PR, які передусім мають бути зрозумілими. Простота викладу повинна 

поєднуватися з використанням простих, загальновживаних й нейтральних слів 

літературної мови, за винятком тих випадків, коли обґрунтованим є 

використання спеціальних термінів й складних назв;  

– апелювання до аудиторії. Окрім граматичних та стилістичних 

чинників, необхідно враховувати психологічні моменти сприйняття інформації 

людиною, а також жанрові особливості й спрямованість на певну цільову 

аудиторію. Студенти мають усвідомити, що інтереси цільової аудиторії – 

надійний орієнтир для створення виразного, ефективного PR-тексту;  

– переконливість: факти, цифри, репортерський стиль – «читач – 

очевидець»; природність стилю, відповідність події його опису. Важливе 

значення мають такі фактори, як концепція, ідея PR-тексту, його тема, дизайн, 

рівень літературної майстерності, своєчасність появи; 

– оригінальність PR-тексту, його особливість, що має відрізняти 

даний текст від подібних творів інших PR-агентств. Це може бути 
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несподіваний аспект звичного явища, дотепне порівняння, майстерна 

характеристика переваг кого-небудь або чого-небудь.  

2. Аналіз PR-текстів для внутрішньої та зовнішьої аудиторії. 

3. Колективне обговорення створенних PR-текстів для внутрішньої та 

зовнішьої аудиторії. 

 

 Рекомендована література 

[41] 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1. 

Тема: Забезпечення ефективності наративів за 

допомогою сервісів GoogleApps 

Аналіз реалізації і перевірка ефективності наративів за 

допомогою сервісів GoogleApps 

2 

 

2. 

Тема: Спілкування з клієнтами з метою запобігання 

конфліктів при проведенні форуму 

 Самостійна діяльність з метою аналізу прийомів 

ефективного спілкування з клієнтами з метою запобігання 

конфліктів при проведенні форуму-театру 

2 

3. 

Тема: Наративи рекламного характеру 

Самостійна діяльність з метою аналізу наративів 

рекламного характеру, які зумовлюють виникнення 

конфлікту, обурення та неприйняття аудиторією 

2 

Разом  6 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема № 1. Забезпечення ефективності наративів за допомогою 

сервісів GoogleApps 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Що таке наратив рекламного характеру? 

2. Роль наративу в сфері медіа комунікацій. 

3. Особливості наративу та використання квест-технології. 

4. Як відбувається застосування сервісів GoogleApps при створенні 

персональних блогів за допомогою Blogger та спільноти в соціальній мережі 

Google+ (популяризація власних наративів студентів)? 

Завдання: розробити опитувальник за допомогою GoogleDocs та 

організація відеоконференції одночасно з декількома реципієнтами за 

допомогою GoogleHangouts з метою вивчення суспільної думки щодо 

ефективності наративу.  

 

 Рекомендована література 

[32]; [49]; 51; 61 

 

 

Тема № 2. Спілкування з клієнтами з метою запобігання конфліктів  

при проведенні форуму-театру 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сутність форуму-театру. 

2. Роль форум-театру в сфері вирішення конфліктів. 
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3. Відмінності між форумом-театром та іншими методами планування 

спектаклю. 

Завдання: проаналізувати інформацію, розробити сценарій з 

розподіленням ролей, виконати вправи для роботи з тілом. 

 

 

 Рекомендована література 

18; 21; 23;  [43]; [44]; [52]; 53; [54]; [56]; 76 

 

 

Тема № 3. Наративи рекламного характеру 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості наративу для розуміння його сутності та усвідомлення його 

ролі як конфліктологічного методу. 

2. Роль наративу в сфері зв’язків з громадськістю. 

Завдання: розглянути наративи рекламного характеру, які зумовили 

виникнення конфлікту, обурення та неприйняття аудиторією, наприклад – 

рекламний наратив німецького супермаркету, який представники 

громадськості звинуватили в прихованій пропаганді нацизму. 

 

 Рекомендована література 

4; [5]; [30]; 37; [40]; [42]; [44]; [46];  48;  [50]; [57]; 60; 63; 80; 

84; 88 
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ, УМОВИ 

ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ 

 

Вид роботи 

Обсяг 

за 

семест

р 

Максимальна  

кількість балів  

за виконану роботу 

Теоретичне 

питання  

12 Кожна правильна і змістовна відповідь - 2 бали  

Всього за семестр – 24 бали 

Підготовка 

повідомлень 

1 Всього за семестр – 7 балів 

Розв’язання 

практичних 

ситуацій  

2 Кожне правильне розв’язання – 4 балів.  

Всього за семестр – 8 балів 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  

4 Виконання одного завдання – 4 бали. Всього за 

семестр - 16 

Письмова робота 1 Підготовка аналітичної записки з питань 

застосування РR в діяльності органів влади (на 

прикладі певного державного органу).  

Всього за семестр – 30 балів  

Сукупний 

рейтинг 

- 70 балів 

 

 

 

Додаток укладено автором 
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Додаток Ф 

Метод кейсів. Проблемні ситуації для вирішення 

 

1. У рекламному агентстві два фахівці незалежно один від одного почали 

працювати з однією і тією самою фірмою-замовником (рекламодавцем). У 

результаті стався конфлікт, обидва фахівці претендували на відсотки від 

замовлення. Директор рекламного агентства преміював того, хто почав 

працювати із фірмою першим. 

2. Співробітники PR відділу отримали від керівництва важливе завдання з 

жорсткими термінами виконання. Воно полягало в розробці продукту для 

одного з постійних клієнтів. Через деякий час з’ясувалося, що існує ризик не 

встигнути закінчити завдання до призначеної дати. Керівник PR відділу заявив, 

що важливіше вкластися в термін, або інакше вище керівництво може винести 

працівникам догану й позбавити їх премій. Але головний відповідальний за 

проект заперечив, що не можна жертвувати якістю продукту, оскільки через це 

можна втратити клієнтів, від чого репутація фірми може постраждати. У 

результаті виник конфлікт. 

3. Ірина влаштувалася на роботу в PR відділ компанії. Працює тут три 

місяці. Починати роботу доводилося з нуля. Через три місяці керівництво 

компанії вирішило розширити цей відділ й прийняло на посаду керівника 

нового співробітника без досвіду роботи. Виник конфлікт між Іриною та її 

новим начальником, оскільки жінка розраховувала на те, що керівництво 

компанії оцінить її роботу за три місяці й запропонує їй очолити цей відділ. 

 

Додаток укладено автором 
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Додаток Х 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Тітаренко, I.І. (2016). Компоненти формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з 

громадськістю. Наука і освіта, 6, 29–34. 

2. Тітаренко, I. (2016). Професійна підготовка майбутніх фахівців з 

реклами і зв’язків з громадськістю з метою формування їх конфліктологічної 

компетентності. Молодь і ринок, 8, 128–132.  

3. Тітаренко, І.І. (2016). Діагностика рівнів сформованості 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців із реклами та зв’язків з 

громадськістю. Нова педагогічна думка, 3 (87), 66–71. 

4. Тітаренко, І. І. (2016).Упровадження конфліктологічного тренінгу 

як способу формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців 

з реклами і зв’язків з громадськістю. Педагогічні науки 74, 204–208. 

5. Titarenko, I. (2017). Peculiarities of conducting forum theatre as a 

method of developing conflictological competency of prospective specialists in 

advertising and public relations. Współpraca europejska, 4 (23), 51–60. 

6. Titarenko, I. (2017). Constructing narrative as a method of developing 

conflictological competence of prospective specialists in advertising and public 

relations. Paradigm of knowledge, 4(24), 18–29. 

7. Тітаренко, І.І. (2015). Конфліктологічна компетентність та її місце у 

процесі становлення PR- фахівців. Психолого-педагогічний практикум, (Т. 2). 

(с. 67–74). Київ: НВП Інтерсервіс. 

8. Сотська, Г.І., Тітаренко, І.І. (2018). Посібник-практикум з 

формування конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з 
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9. Тітаренко, І.І. (2018). Формування конфліктологічної 

компетентності фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. Київ: ДСК-
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10.  Тітаренко, І. (2015). Основні протиріччя у процесі становлення 
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Додаток Х1 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Науково-практичні масові заходи міжнародного рівня: 

 

1. ХIV Міжнародна науково-практична конференція 

«Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», м. Київ, 20 лютого 2015 р. 

Тема доповіді: Основні протиріччя у процесі становлення педагогіки миру в 

США в другій половині ХХ століття. 

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти», м. Київ, 19 березня 2015 р. Тема доповіді: 

Поняття компетентності в педагогіці вищої школи. 

3. І Міжнародна науково-практична конференція «Освітній процес і 

трансформація сучасного українського суспільства», м. Київ, 17 квітня 2015 р. 

Тема доповіді: Формування конфліктологічної компетентності в процесі 

підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю (PR). 

4. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Практична 

медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи», м. Київ, 16-

17 квітня 2015 р. Тема доповіді: Медіаграмотність майбутніх PR-фахівців як 

невід’ємна складова їхньої професійної компетентності. 

5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наука в 

сучасному світі», м. Харків, 19 лютого 2015 р. Тема доповіді: Особливості 

конфліктологічної компетентності та її роль у практичній діяльності майбутніх 

фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, 

освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, 18-21 січня 2016 р. Тема 

доповіді: Внесок PR-освіти у розвиток соціально-економічних процесів в 

Україні та світі. 

7. ХV Міжнародна науково-практична конференція 

«Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», м. Київ, 26 лютого 2016 р. 
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Тема доповіді: Якісна PR-освіта як ефективний інструмент у процесі сприяння 

вирішенню соціальних конфліктів 

 

Науково-практичні масові заходи всеукраїнського рівня: 
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Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р. Тема доповіді: Формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. 

 

 

 

 


