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В статті представлено теоретичний аналіз змісту та структури поняття «кон-

фліктологічна культура» особистості; обґрунтовано емпіричний комплекс 

для дослідження структурних компонентів конфліктологічної культури: ког-

нітивного, поведінкового та емоційного. Охарактеризовано рівні розвитку 

кожного з компонентів та проведено їх емпіричне дослідження. Представлені 

результати діагностики виявили кореляційний зв'язок між компонентами 

конфліктологічної культури та загалом недостатній рівень їх розвитку у кур-

сантів – майбутніх фахівців кримінально-виконавчої служби, що доводить до 

висновку про те, що необхідна розробка спеціальних психолого-педагогічних 

заходів її розвитку та формування. Результати даного дослідження можуть 

бути використані як науково-емпірична підстава для їх створення. 
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Постановка проблеми. Конфлікт це явище, з яким частіше чи 
рідше стикається кожна людина, але крім того існують професії, де 
вирішення та керування конфліктом є важливим професійним за-
вданням або частиною професійної комунікації. Це стосується і пра-
цівників кримінально-виконавчої служби.  

Конфлікт – складне явище. Попереджати або вирішувати конф-
лікт – процес, що потребує розвинутої комунікативної та конфлікто-
логічної компетентності. Ефективний вплив на соціально-
психологічний конфлікт потребує глибокого теоретичного аналізу 
причин виникнення конфлікту, його динаміки, закономірностей роз-
витку та способів розв‘язання. І хоча останнім часом конфліктологічна 
проблематика набула великої значущості в усіх галузях професійної 
підготовки працівників сфери «людина-людина», все одно залиша-
ється брак кваліфікованих спеціалістів, що володіють технологіями 
ефективного спілкування та конструктивної поведінки в конфліктах, 
вміють адекватно розпізнавати, вчасно попереджувати та ефективно 
вирішувати конфліктні ситуації. 

Дослідження конфліктологічної культури є одним із перспектив-
них напрямів сучасної психологічної науки. Сутність професійної ку-
льтури фахівця та її види досліджували В. Гринькова, І. Зязюн, В. За-
гвязінський, В. Кан-Калик, А. Мудрик, В. Сластьонін. Окремі компо-
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ненти конфліктологічної культури фахівця отримали обґрунтування у 
працях В. Андрєєва, В. Журавльова, Н. Гришиної, Н. Самсонової. Вче-
ними Б. Алишевим, Т. Чистяковою, Г. Болтуновою досліджено профе-
сійну конфліктологічну підготовку педагогів. Але що стосується май-
бутніх фахівців пенітенціарної служби, тут існує великий пробіл у тео-
ретичних та практичних доробках.  

Актуальність і недостатня розробленість в сучасній психологічній 
літературі зазначеної проблеми зумовили наш науковий інтерес до 
даної теми і метою даної статті є викладення результаті емпіричного 
дослідження особливостей конфліктологічної культури курсантів ака-
демії ДПтС.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В психологічних 
дослідженнях поняття «конфлітологічна культура» особистості пред-
ставлене досить суперечливе і для більш детального його аналізу, не-
обхідне визначити основні складові цього поняття: «конфлікт» та 
«культура».  

Дослідники розуміють конфлікт як в широкому, так і у вузькому 
значенні. В широкому розумінні конфлікт є одним з різновидів суспі-
льних відносин, сторони якого відтворюють через мету, що лежить в 
його основі, інтереси, потреби і прагнення, які реалізовуються в гост-
рій боротьбі. У вузькому значенні конфлікт у сучасній науці визнача-
ється як: боротьба за цінності та претензії на певний соціальний статус 
(Coser, 1968); ситуація суперництва, в якій сторони усвідомлюють не-
сумісність можливих позицій і кожна сторона прагне зайняти поло-
ження, несумісне з тим, яке хоче зайняти інша (Boulding, 1988); гра-
ничний випадок зіткнення соціальних протиріч, що виражається в зі-
ткненні різних соціальних спільнот, обумовлений протилежністю або 
істотною відмінністю їх інтересів, цілей, тенденцій розвитку; зіткнен-
ня різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, пози-
цій) суб‘єктів – сторін взаємодії (Ложкін, 2006); суперечність яку лю-
дина сприймає як значущу життєву проблему, що вимагає свого 
розв‘язання і викликає активність щодо її подолання (Дуткевич, 
2005), тощо.  

Поняття «культура» у психологічну традицію увійшло для визна-
чення та дослідження сукупності форм набутої поведінки, що вини-
кають в результаті пристосування і культурної адаптації людини до 
навколишніх умов життя. Культура це і продукт соціального життя та 
громадської діяльності людини (Виготський, 1983). Культура це і мо-
делі поведінки, що передаються від одного покоління до іншого, стійкі 
до змін у часі. Тобто культура це набутий особистістю та суспільством 
досвід та моделі поведінки, що як продукт соціального життя виника-
ють у результаті пристосування та адаптації, передаються з покоління 
в покоління. 

Виникає питання про зміст поняття «конфліктологічна культура» 
особистості, що є по своїй суті досить містким. Це і прагнення (потре-
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ба) людини попереджати і вирішувати конфлікти: міжособистісні, мі-
жетнічні та міжнаціональні (Самсонова, 2002); це також сукупність 
навичок і знань, завдяки яким особистість, що володіє ними, зможе 
ефективно повести себе в ситуації конкретного конфлікту, стає здат-
ною врегулювати або навіть вирішити конфлікт; це також цінності, що 
визначають світогляд людини по відношенню до себе та інших людей 
(у тому числі коли люди вступають у протидію) й блоки, що безпосе-
редньо пов'язані з конфліктом і практикою його вирішення; також це 
засвоєні моделі поведінки особистості у конфлікті; і особистісні якості, 
що впливають на виникнення або стратегії поведінки у конфлікті.  

В науковій літературі зазначається, що конфліктологічна культу-
ра поступово розвивається, еволюціонує від простих форм поведінки у 
конфлікті (втеча, знищення), до найскладніших (компроміс, консен-
сус). Причому процес розвитку конфліктологічної культури, який ви-
ражається в оволодінні складнішими стратегіями роботи з конфлік-
том та моделями взаємодії, йде як у кожного окремого індивіда в ме-
жах онтогенезу, так і у всього людства в межах соціогенезу. 

Конфліктологічна культура особистості є інтегративною якістю, 
що ґрунтується на екзистенціально-гуманістичних цінностях, охоплює 
культуру мислення, культуру почуттів, комунікативну культуру і пове-
дінкову культуру, проявляє себе в оптимальних стратегіях взаємодії в 
конфліктах, що забезпечують конструктивне вирішення проблем. Ку-
льтура мислення ґрунтується на теоретичних уявленнях про конфлікті 
і полягає в можливості індивіда раціонально аналізувати конфлікт, 
виділяти головне і другорядне, використовувати зроблені висновки в 
своїй поведінці. Культура почуттів - це вміння, пов'язані з емоціями, в 
першу чергу, власними: розуміння емоцій і почуттів, уміння працюва-
ти з негативними емоціями, проявляти емпатію і інше. Комунікативна 
культура - готовність і вміння вести діалог, партнерську бесіду. Куль-
тура ціннісно-смислової сфери являє собою сукупність цінностей осо-
бистості, спрямованих на конструктивну взаємодію в конфлікті. Пове-
дінкова конфліктологічна культура - це здатність безпосередньо пра-
цювати з конфліктом, тобто можливість врегулювати і розв'язати 
конфлікт, не допустити його ескалації, управляти конфліктом.  

Серед понять, що позначають конфліктологічну культуру особис-
тості у науковій літературі виділяється два основних, це – конфлікто-
логічна грамотність та конфліктологічна компетентність. Обидва ці 
поняття не є синонімами поняття «конфліктологічної культури», а є 
скоріше стадіями її розвитку, або рівнями. Конфліктологічна грамот-
ність – базовий рівень, проявляється не в знанні механізмів і техноло-
гій аналізу і роботи з конфліктом, а в інтуїтивному їх розумінні, що до-
зволяє особистості в цілому конструктивно вирішувати конфлікти.  
Конфліктологічна компетентність – більш високий рівень, що полягає 
в системі науково-практичної знань про конфлікт, спеціально сфор-
мованих, що розвиваються в процесі навчання. І таким чином сама 
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конфліктологічна культура це є - вищий рівень, що складається з різ-
них компонентів («культур»), які пов'язані в один комплекс і тісно 
взаємодіють один з одним, про них ми вже писали вище, це: культура 
мислення, почуттів; комунікативна, ціннісна та поведінкова культура.  

Поняття «конфліктологічна компетентність» досить часто у нау-
кових доробках використовується як синонім конфліктологічної куль-
тури. У деяких дослідженнях вона навіть розглядається із системних 
позицій, а точніше як частина професіоналізму фахівців системи про-
фесій типу «людина-людина». У таких дослідженнях (Зайцева, 2012) 
конфліктологічна компетентність особистості визначається як інфор-
маційно-регулятивна підсистема професіоналізму, що пов'язана з 
уміннями управляти конфліктом і вирішувати його та містить у собі 
наступні компоненти: 

– власне знання про причини появи конфлікту, закономірності 
його розвитку і перебігу, поведінку, спілкування і діяльність опонентів 
у конфліктному протиборстві, про їх психічні стани, психологічні вла-
стивості конфліктної особистості – гностична компонента конфлікто-
логічної компетентності; 

– уміння передбачати дії опонентів, їх поведінку під час конфлік-
ту, прийоми конфліктного протиборства, які вживаються, розвиток 
конфлікту, його наслідки для організації й опонентів – проектна ком-
понента конфліктологічної компетентності; 

– уміння впливати на опонентів, на їх стосунки, оцінки, мотиви і 
цілі конфліктного протиборства; формувати громадську думку стосов-
но учасників конфлікту: уміння здійснювати профілактику конфлікту 
і вирішувати його на справедливій основі, будучи «третейською суд-
дею» (застосовуючи виключно психологічні методи: «відверта розмо-
ва», об'єктивізація, «вибух», організація співпраці) – регулятивна 
(конструктивна) компонента конфліктологічної компетентності; 

– уміння здійснювати ефективне спілкування з учасниками кон-
флікту з урахуванням їх особливостей і емоційних станів – комуніка-
тивна компонента конфліктологічної компетентності; 

– високий рівень культури рефлексії, уміння організувати процес 
самопізнання, адекватно реагувати на ситуації, цілі та завдання 
управління конфліктами – як статусний компонент конфліктологічної 
компетентності; 

– знання про нормативні й моральні регулятори поведінки в умо-
вах управління і вирішення конфліктів, про корпоративну і професій-
ну складові в управлінській культурі; здатність і готовність дотримува-
ти етичних норм у ставленні до учасників конфлікту – нормативна 
компонента конфліктологічної компетентності. 

При цьому визначення конфліктологічної компетентності у науці 
досить суперечливі, вона визначається як складова загальної «соціа-
льної» компетентності (Тагірова, 2015); як здатність і готовність фахі-
вця ефективно взаємодіяти в конфлікті, орієнтуючись при цьому на 
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взаємовигідне задоволення потреб та інтересів усіх учасників конфлі-
ктної ситуації й реалізуючи стратегію співпраці (Філь, 2018); як компе-
тентність людини в конфліктній ситуації, а основними складовими 
конфліктної компетентності вважає: компетентність учасника у влас-
ному Я (Я-компетентність), в потенціалі іншого учасника (учасників) і 
ситуаційну компетентність (Петровська, 1997); здатність дійової особи 
(організації, соціальної групи, громадського руху і інше) в реальному 
конфлікті здійснювати діяльність, спрямовану на мінімізацію деструк-
тивних форм даного конфлікту (Мітяєва, 2012), тощо.  

Ми у своєму дослідженні, на підставі описаного теоретичного 
аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, будемо розгля-
дати конфліктологічну культуру як вищий рівень конфліктологічної 
компетентності.  На наш погляд, конфліктологічна культура це інтег-
ративна якість особистості, що розвивається та формується в процесі 
онтогенезу та професіогенезу, має дуже велику важливість для фахів-
ців кримінально-виконавчої служби, в силу специфіки їх професійної 
діяльності  та включає в себе три основні компоненти:  

- когнітивний компонент, що розкривається через теоретичні 
знання про природу конфлікту, його структуру і динаміку, види, спо-
собах вирішення, тощо; 

- емоційний компонент, який визначає емоційний стан особисто-
сті в ситуації конфлікту і включає також емоційну регуляцію та само-
регуляцію; 

- поведінковий компонент як система практичних навичок і умінь 
конструктивної роботи з конфліктом.  

Методи дослідження та їх обґрунтування. Метою емпірич-
ного дослідження було визначення рівня сформованості конфліктоло-
гічної культури курсантів Академії ДПтС. Для досягнення даної мети 
ми обрали наступний діагностичний інструментарій: когнітивний 
компонент конфліктологічної культури ми досліджували за допомо-
гою адаптованої нами для курсантів академії пенітенціарної служби 
анкети з виявлення теоретичних знань в області конфліктології і інте-
ресу до вивчення даної теми (на основі запропонованої анкети Є. Єфі-
мової для педагогів); емоційний компонент конфлітологічної культу-
ри досліджувався за допомогою методики визначення рівня емоцій-
ного інтелекту «ЕмІн» (Д. Люсин) та тесту емпатійного потенціалу 
особистості І. Юсупова; поведінковий компонент визначено опитува-
льником К. Томаса «Спосіб реагування у конфлікті», адаптований Н. 
Гришиною та методикою діагностики рівня розвитку рефлексивності  
А. Карпова.   

Другою метою емпіричного дослідження ми ставили конкретиза-
цію змісту компонентів конфліктологічної культури для визначення 
характеристики високого, середнього та низького рівня їх сформова-
ності.  
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На наш погляд, високий рівень розвитку когнітивного компонен-
ту конфліктологічної культури курсантів проявляється у: чіткій систе-
мі знань про природу конфлікту, його динаміку, види і ефективні спо-
соби вирішення та усвідомленні неможливості безконфліктного існу-
вання. Середній рівень розвитку когнітивного компоненту проявля-
ється у середньому (досить формальному) рівні теоретичних знань про 
конфлікти, не бажанні або не вмінні їх застосовувати та  переконанні, 
що в ситуації конфлікту краще дотримуватися нейтралітету. Низький 
рівень проявляється у відсутності достатнього рівня знань про конф-
лікт і способи взаємодії в ньому, а також сприйняття конфлікту як 
сварки, що породжує відчуження і розрив відносин, що призводить до 
уникнення конфліктів.  

Високий рівень сформованості емоційного компоненту конфлік-
тологічної культури курсантів, на наш погляд, проявляється у високо-
му рівні емпатії, емоційного інтелекту, повазі до опонента, пережи-
ванні позитивних емоцій під час конструктивного вирішення конфлі-
кту, орієнтації на співпрацю, толерантності, тактовності, дружелюбно-
сті. Середній рівень сформованості емоційного компоненту проявля-
ється: у середньому рівні розвитку емпатії; деяких труднощах у розу-
мінні власних емоцій та емоцій іншої людини, у стримані власних 
емоцій та невмінні керувати емоціями іншого; конфліктну взаємодію 
таких респондентів супроводжує стан психічного напруження, але во-
ни адекватно сприймають конфліктну ситуацію; їх страх і невпевне-
ність в собі породжують бажання, у будь-яку ціну оминути чи вийти з 
конфлікту. Низький рівень проявляється у низькому рівні саморегу-
ляції, емпатії та емоційного інтелекту; респондент проявляє зневаж-
ливе або іронічне ставлення до опонента; відчуває страх та невпевне-
ність у ситуації конфлікту, що може призвести як до уникнення конф-
лікту, так і до агресивності під час нього.  

Високий рівень сформованості поведінкового компоненту конф-
ліктологічної культури курсантів проявляється, на нашу думку, у та-
ких характеристиках: курсант застосовує набуті знання в галузі конф-
ліктології для попередження і успішного розв'язання конфліктів, він 
активний в пошуку конструктивних рішень, створює і підтримує атмо-
сферу партнерства, має високий рівень розвитку рефлексії, успішно 
вирішує конфлікти і аналізує їх наслідки, орієнтований на спільний 
пошук рішення; у конфлікті орієнтується на застосування стратегії по-
ведінки співпраці або компромісу. Середній рівень проявляється у то-
му, що курсант орієнтований на спільний пошук вирішення проблеми, 
проте не завжди має аргументи для конструктивного ведення спору; у 
конфлікті може бути критичний і глузливий щодо опонента; в нього 
слабо розвинена рефлексія; потребує залучення інших людей в ситуа-
ції конфлікту (третьої сторони), пасивно приймає нав'язані норми по-
ведінки та не використовує придбаний в конфлікті досвід. Низький рі-
вень сформованості поведінкового компоненту конфліктологічної ку-
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льтури проявляється у низькому рівні рефлексивності курсанта, не 
вмінні диференціювати сферу виникнення конфлікту (перенос конф-
лікту, що виник в одній сфері відносин, на всі інші), психологічному 
пригніченні партнера, намаганнях занизити його статус, відмові від 
вибору дій за внутрішнім переконанням і свідомому уникненні ризи-
ку, сполученого з цим.  

Представлене емпіричне дослідження проводилося протягом 
2020-2021 навчального року на базі Академії Державної пенітенціар-
ної служби України в м. Чернігів. В ньому взяли участь 138 особи, а 
саме курсанти відділення «правоохоронна діяльність».  

Окрім описаних емпіричних методів у дослідженні використову-
вались методи статистичної та математичної обробки даних, у тому 
числі контент-аналіз відповідей на питання анкети та кореляційний 
аналіз Пірсона за допомогою комп‘ютерного пакету статистичних 
програм SPSS (версія 20.0). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз результа-
тів відповідей курсантів на питання анкети для визначення рівня тео-
ретичних знань в галузі конфліктології (на основі запропонованої ан-
кети Є. Єфімової для педагогів) показав, що інформованість курсантів 
про конфлікти неоднозначна. Курсанти в цілому обмежувалися коро-
ткими відповідями на запропоновані питання. Багато пунктів зали-
шилися без відповіді, наприклад такі як: основні етапи динаміки кон-
флікту, визначення понять «внутрішньо-особистісний конфлікт», 
«конструктивний конфлікт». Крім того більшість респондентів не ба-
чать відмінностей в видах конфліктів, розцінюючи їх тільки як неба-
жане явище будь-якого соціального або професійного процесу. Факти-
чна відсутність знань спостерігалася з питання, що є найбільш значу-
щим в роботі працівника кримінально-виконавчої служби - прогнозу-
вання і профілактика конфліктів, технології вирішення конфліктів, 
тощо. За результатами контент-аналізу відповідей курсантів на пи-
тання даної анкети та визначеними раніше характеристиками рівнів 
сформованості когнітивного компоненту конфліктологічної культури, 
можна констатувати, що 8,3% курсантів проявляють високий рівень 
розуміння та знань в галузі конфлітології, середній рівень проявляють 
23,6%, а загальна більшість (68,1%) опитуваних виявило низький рі-
вень знань у галузі конфліктології, розуміння природи та значення 
конфліктів, його динаміки та різновидів, прогнозування та профілак-
тики, тобто мають низький рівень сформованості когнітивного ком-
поненту конфліктологічної культури.  

Сформованість емоційного компоненту конфліктологічної куль-
тури курсантів ми досліджували за допомогою методик ЕмІн та тесту 
емпатійного потенціалу особистості. Емоційний інтелект відіграє дуже 
велику роль як у профілактиці, так і у вирішенні конфліктів, адже 
майже неможливо аналізувати конфлікт, керувати конфліктом, ефек-
тивно вирішувати конфлікт без розуміння власних емоцій та емоцій 
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іншого, а також саморегуляції емоцій та уміння управляти емоціями 
інших людей Дослідження емоційного інтелекту показало, що пере-
важна більшість курсантів мають середній рівень розвиненості емо-
ційного інтелекту – 62,1%. 13,8% респондентів показали низький рі-
вень ЕІ, а 16,1% - високий.  

Результати діагностики емпатії виявили у 54,2% курсантів норма-
льний рівень емпатійного потенціалу, високий рівень проявлений у 
16,3% курсантів, низький - у 22,5%. У 8,0% респондентів діагностовано 
дуже низький рівень емпатійного потенціалу. У людини з нормальним 
рівнем емпатії існує внутрішній баланс між почуттями та розумом, 
тож при аналізі рівня конфлітологічної культури високий чи низький 
рівень емпатійності буде враховуватися як недостатній показник роз-
виненості емоційного компоненту конфлітологічної культури.  

Особливості розвитку поведінкового компоненту конфліктологіч-
ної культури курсантів ми досліджували за допомогою методики К. 
Томаса «Спосіб реагування у конфлікті» та методика діагностики рів-
ня розвитку рефлексивності  Карпова А.В. Діагностика рівня рефлексії 
виявила, що 41,4% курсантів мають низький рівень розвитку рефлек-
сивності. 17,5% - високий, а 41,9% - середній. Ми вважаємо рефлексив-
ність дуже важливою складовою конфліктологічної культури, адже 
ситуативна рефлексія має значення при урегулюванні конфліктів, а 
ретроспективна та перспективна – у їх профілактиці.  

Також ми дослідили провідні стратегії поведінки у конфлікті у 
майбутніх фахівців пенітенціарної служби. Результати представлені на 
рисунку нижче.  

 
Рис.1. Способи реагування у конфлікті у курсантів  

Академії ДПтС за результатами методики К. Томаса  
Діагностика стратегій поведінки у конфлікті показала, що 23% 

курсантів обирають у конфлікті стратегію суперництва, тобто прагнуть 
у будь-якому випадку досягнути задоволення своїх прагнень чи пот-
реб. У конфлікті вони, скоріш за все, будуть обирати ту сторону, яка їм 
вигідніша, яка відповідає їхнім цілям. Такі люди скоріш будуть прово-
кувати конфлікт, ніж урегульовувати.  14% курсантів обирають прис-
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тосування, тобто вони готові поступатися власною думкою, прагнен-
нями та потребами заради чи то своїх цілей, чи то відносин у колекти-
ві. Такі особистості більш схильні не допускати конфлікту, ніж потім 
брати в ньому участь чи якось вирішувати конфліктну ситуацію. Стра-
тегію уникнення конфліктів обирають 20% респондентів. Тут мова йде 
про те, що людина будь-якою ціною уникає конфліктних ситуацій, на-
віть, шляхом зміни власної думки, відкидання своїх потреб, прагнень 
та цілей.  

Компроміс, як одна з ефективних стратегій поведінки в конфлікті, 
схильні проявляти 24% опитаних курсантів. Вважається, що компро-
міс – це програш обох сторін конфлікту. Бажання досягнути компро-
місу у ситуації управління конфліктом інших людей скоріш за все 
призведе або до виникнення суперництва, або до того, що обидві сто-
рони не будуть задоволені результатом переговорів. 

Оптимальною стратегією поведінки у конфлікті, є стратегія кор-
поративності, або співробітництва, адже обидві сторони йдуть на пос-
тупки й обидві ж сторони отримують бажане. Ми вважаємо дану стра-
тегію одним з показників високого рівня конфліктологічної культури 
особистості. До такої стратегії поведінки у конфлікті, як показала діаг-
ностика, схильні 19% курсантів.  

Для нашого дослідження є важливим визначення взаємозв‘язку 
компонентів конфліктологічної культури, це можливо прояснити за 
допомогою кореляційного аналізу за методом Пірсона, результати 
якого представлені у таблиці нижче.  

Таблиця 1. 
Взаємозв’язок поведінкового та емоційного компонентів 

конфліктологічної культури особистості 
  Рефлексивність Емпатійність Емоційний 

інтелект 
Суперництво   ,641* - ,458*  
Співробітництво ,627* ,696**  ,781* 
Компроміс ,531**  ,695* 
Уникнення ,304*   
Пристосування  ,601**  
Примітки: 1) нулі не вказані; 2) ** кореляція значима на рівні 0,01 

(одностороння); 3)*кореляція значима на рівні 0,05 (одностороння).
  

Кореляційний аналіз виявив існування взаємозв‘язку зв'язку між 
компонентами конфліктологічної культури, а також між рефлексивні-
стю та стратегією поведінки у конфлікті.  

Така стратегія поведінки у конфлікті, як пристосування має зна-
чимий кореляційний зв'язок із емпатією (r=0,601, кореляційне зна-
чення на рівні 0,01), що доводить, що людина надемпатійна, скоріше 
поступиться своїми інтересами та прагненнями у конфлікті, ніж буде 
переживати, що завдала шкоди іншій людині.  
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Виявлений також значимий прямий кореляційний зв'язок стра-
тегії компромісу із емоційним інтелектом (r=0,695, кореляційне зна-
чення на рівні 0,05) та рефлексивністю (r=0,531, кореляційне значен-
ня на рівні 0,01). Дійсно, досягнути компромісу можливо лише за умо-
ви, коли людина розуміє свої почуття та вміє керувати ними та розуміє 
почуття іншого та вміє керувати ними, при цьому вона здатна раціо-
нально оцінювати ситуацію та робити висновки із свого попереднього 
досвіду.  

Така стратегія, як суперництво, має прямий кореляційний зв'язок 
із рефлективністю (r=0,641, кореляційне значення на рівні 0,05) та 
зворотній кореляційний зв'язок із емпатією (r=-0,458, кореляційне 
значення на рівні 0,05). Тобто чим нижче емпатійність особистості та 
чим вище рефлективність, тим більш така особистість схильна до су-
перництва із іншими людьми.  

А співробітництво як стратегія поведінки у конфлікті має значи-
мий прямий кореляційний зв'язок з усіма трьома компонентами: ре-
флективністю (r=0,627, кореляційне значення на рівні 0,05), емпатією 
(r=0,696, кореляційне значення на рівні 0,01) та емоційним інтелек-
том (r=0,781, кореляційне значення на рівні 0,05). Виходить, що при 
розвинутій емпатії, високому рівні емоційного інтелекту (як міжосо-
бистісній, так і внутрішньоособистіній його складової) та високій реф-
лексивності людина має здібність домовлятися, урегульовувати конф-
лікт на свою користь та користь іншої людини, навіть, здійснювати йо-
го профілактику, що говорить нам про високий рівень конфліктологі-
чної культури такої особистості. 

Отже, нами доведено існування кореляційних зав‘язків між ком-
понентами конфліктологічної культури. Крім того ми дослідили рі-
вень розвитку та особливості конфліктологічної культури курсантів. 
Підсумкові статистичні результати діагностики курсантів Академії 
ДПтС показали, що у 39,2% респондентів проявлений низький рівень 
конфліктологічної культури, 42,6% - проявляють середній рівень, а 
18,2% - високий. Отже виявлено недостатній рівень як когнітивної, по-
ведінкової та емоційної складової конфліктологічної культури, що го-
ворить нам про те, що необхідна розробка спеціальних психолого-
педагогічних заходів для оптимізації та формування конфліктологіч-
ної культури майбутніх працівників пенітенціарної служби і це буде 
темою наших подальших наукових розвідок.  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  На 
теоретичному етапі нашого дослідження нами обґрунтовано актуаль-
ність розвідок проблеми конфліктологічної культури курсантів – май-
бутніх працівників кримінально-виконавчої та визначено її зміст та 
структура. Конфліктологічна культура взагалі – це є інтегративна 
якість, вищий рівень конфліктологічної компетентності особистості. 
Вона складається з різних компонентів («культур»), що пов'язані в 
один комплекс і тісно взаємодіють один з одним; відображує зрілість і 
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розвиненість особистості курсанта, якість його поведінки в конфлікто-
генному середовищі, є одним із важливих складників професіоналізму 
та повною мірою проявляється в міжособистісній взаємодії. Нами ви-
значено, що конфліктологічна культура складається з трьох основних 
компонентів: когнітивного, емоційного та поведінкового. Крім того 
нами описані основні характеристики високого, середнього та низько-
го рівнів розвитку компонентів конфліктологічної культури та емпі-
рично їх досліджено. Загалом діагностовано недостатній рівень конф-
ліктологічної культури курсантів: у 39,2% респондентів виявлено ни-
зький рівень конфліктологічної культури, 42,6% - середній рівень, а 
18,2% - високий. Тож вбачаємо необхідність розробки та апробації 
програми оптимізації конфліктологічної культури курсантів, що стане 
темою наших подальших науково-методичних доробок.  
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Tetiana Kukhar 
CONFLICT-RESOLUTION CULTURE OF FUTURE PENITENTIARY 
SERVICE SPECIALISTS AS AN ASPECT OF THE EFFECTIVENESS OF 
THEIR PROFESSIONAL WORK 

A conflict is a phenomenon that every person encounters in some way, but there are 
professions where conflict resolution and management are important professional tasks 
and part of professional communication. This also applies to penitentiary service em-
ployees. A conflict is a complex phenomenon. Conflict preventing or resolving requires 
developed communicative and conflict-resolution competence. 

The conflict-resolution culture means an individual‘s integrative quality, including 
his/her desire (need) to prevent and resolve interpersonal, interethnic or international 
conflicts; it is also a set of skills and knowledge, thanks to which the individual effectively 
behaves in a conflict situation, is able to manage or even resolve the conflict; it is also 
values determining an individual‘s worldview in relation to him/herself and other people 
(even when people come into opposition) and skills that are directly related to a conflict 
and its resolving; it is also the learned behavioural models used in a conflict and personal 
qualities influencing behaviour in a conflict. 

The conflict-resolution culture is developed and formed during ontogenesis and 
professional genesis and it is really important for penitentiary service specialists due to 
the specifics of their professional work. It includes three main components: a cognitive 
component, encompassing theoretical knowledge about the nature of a conflict, its struc-
ture and dynamics, types, solutions, etc; the emotional component revealing an individ-
ual‘s emotional states in a conflict situation and also including emotional regulation and 
self-regulation; and the behavioural component as a system of practical skills and abili-
ties for constructive conflict resolution. 

The article describes and substantiates an empirical set of methods used for study-
ing the structural components of the conflict-resolution culture: cognitive, behavioural 
and emotional. Development levels for each component are characterized and their em-
pirical study is described The study results are presented and correlations between the 
components of conflict-resolution culture are described. In general, insufficient devel-
opment of conflict-resolution culture and its components was determined among mili-
tary students - future penitentiary service specialists. 

The conclusion has been made that it is necessary to develop special psychological 
and pedagogical measures for conflict-resolution culture formation and development. 
The study results can be used as a theoretical and empirical basis for their creation. 
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Кухар Т.В. 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ  
КАК АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конфликт это явление, с которым так или иначе сталкивается каждый чело-
век, но, кроме того, существуют профессии, где разрешение и управление кон-
фликтом является важными профессиональными задачами и частью профессио-
нальной коммуникации. Это касается и работников уголовно-исполнительной 
службы. Конфликт - сложное явление. Предупреждать или решать конфликт - 
процесс, требующий развитой коммуникативной и конфликтологической компе-
тентности. 

Конфликтологическая культура – интегративное качество личности, вклю-
чающее в себя и стремление (потребность) человека предупреждать и разрешать 
конфликты: межличностные, межэтнические и межнациональные; это также со-
вокупность навыков и знаний, благодаря которым личность, обладающая ими, 
эффективно вести себя в ситуации конкретного конфликта, становится способной 
урегулировать или даже решить конфликт; это ценности, определяющие мировоз-
зрение человека по отношению к себе и другим людям (в том числе когда люди 
вступают в противодействие) и блоки, которые непосредственно связаны с кон-
фликтом и практикой его решения; также это усвоенные модели поведения лич-
ности в конфликте; и личностные качества, влияющие на возникновение или 
стратегии поведения в конфликте. 

Конфликтологическая культура развивается и формируется в процессе он-
тогенеза и професиогенеза, имеет большую важность для специалистов уголов-
но-исполнительной службы, в силу специфики их профессиональной деятель-
ности и включает в себя три основных компонента: когнитивный компонент, 
который раскрывается через теоретические знания о природе конфликта, его 
структуру и динамику, виды, способах решения и т.д.; эмоциональный компо-
нент, который определяет эмоциональное состояние личности в ситуации кон-
фликта и включает также эмоциональную регуляцию и саморегуляцию; пове-
денческий компонент как система практических навыков и умений конструк-
тивной работы с конфликтом. 

В статье описан и обоснован эмпирический комплекс для исследования 
структурных компонентов конфликтологической культуры: когнитивного, пове-
денческого и эмоционального. Охарактеризованы уровни развития каждого из 
компонентов и проведения их эмпирическое исследование.  

Представлены результаты диагностики и описаны корреляционные связи 
между компонентами конфликтологической культуры. Диагностирован в целом 
недостаточный уровень развития конфликтологической культуры и ее компонен-
тов у курсантов - будущих специалистов уголовно-исполнительной службы.  

Сделаны выводы о том, что необходима разработка специальных психолого-
педагогических мероприятий ее развития и формирования.  

Результаты данного исследования могут быть использованы в качестве теоре-
тическо-эмпирических оснований для их создания. 

Ключевые слова: профессионализм, конфликтологическая компетент-

ность, конфликтологическая культура, эмпатия, рефлексия, эмоциональный 

интеллект 

 


