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КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

В статті розглядається важливість методологічного підходу до формування конфліктологічної 
культури. Відзначає, що методологічною основою в розвитку гармонійно розвиненої особистості в тех-
нічному закладі вищої освіти є формування конфліктологічної культури майбутніх інженерів, яка є 
складовою професійною компетентності та базується на гуманітарній основі навчального закладу. 
Процес формування конфліктологічної культури у майбутніх фахівців технічних спеціальностей, в умо-
вах професійної підготовки, з методологічної точки зору розглядається з позиції системного, діяльніс-
ного культурологічний та компетентістного підходів, які представленні в ієрархічній послідовності. 
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Олена ГРЕЧАНОВСЬКА Методологічні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей 

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси вищої освіти, впровадження інновацій у викла-дання дисциплін вимагають гуманізаційних засад у педагогічно-методологічних підходах в освітній процес технічних ЗВО. В Законі України «Про ви-щу освіту» (редакція від 25.07.2018, підстава  2443-VІІІ) зазначено, що «освітній процес – це ін-телектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і викорис-тання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гар-монійно розвиненої особистості» [1]. Маємо за-уважити, що методологічною основою в розвитку гармонійно розвиненої особистості в технічному закладі вищої освіти є формування конфліктоло-гічної культури майбутніх інженерів, яка є скла-довою професійною компетентності та базується на гуманітарній основі навчального закладу. Важливість методологічного підходу до фор-мування конфліктологічної культури в майбутніх інженерів ми вбачаємо в сутності трактування вітчизняної освіти в Законі України «Про осві-ту» (2017), де зазначено, що освіта є основою інте-лектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, еко-номічного добробуту, запорукою розвитку сус-пільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цін-ності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цін-

ностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних гро-мадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь ін-шим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, куль-турного потенціалу українського народу, підви-щення освітнього рівня громадян задля забезпе-чення сталого розвитку України та її європейсь-кого вибору [2]. Новітні тенденції та реформації у вищій шко-лі показали, що традиційна система навчання стає неефективною та недосконалою для формування фахівця інженерної сфери через: недостатність спілкування та взаємодії між студентом та викла-дачем; однотипність проведення занять; недо-статній рівень самостійної підготовки студентів; застарілий підхід викладачів до викладання дис-циплін; профанація вищої освіти на рівні держави та знецінення інженерної професії, що призво-дить до відсутності мотивації у студентів. Тому актуальною є проблема впровадження нових під-ходів до підготовки майбутніх інженерів, яка по-винна включати в себе спеціальні, гуманітарні та фундаментальні дисципліни. Тенденції до змен-шення годин, особливо гуманітарного напряму у технічних ЗВО, призведе до дисбалансу у профе-сійному становленні інженера як фахівця та осо-бистості в цілому.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес формування конфліктологічної культури у майбутніх інженерів в умовах професійної підго-товки з методологічної точки зору ми вважаємо за необхідне розглядати з позиції системного, 
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діяльнісного культурологічного та компетентіст-ного підходів.  Розкриття питань системного підходу в педа-гогіці розглядалися і розглядаються багатьма вченими як на теренах вітчизняної науки, так і за кордоном M. Neil, І. Білецький, О. Власенко, С. Гончаренко, Н. Дюшеєва, Т. Ільїна, А. Новиков, О. Отич, Ю. Шабанова, Г. Рогалева, В. Садовський, А. Чумаков та інші). Сутність діяльнісного підходу розкривали у своїх дослідженнях Г. Атанов, В. Беликов, А. Брушлинский, В. Краєвський, І. Лернер, А. Хуторський, С. Рубінштейн, Ю. Татур, Ю. Фокін, А. Вербицький, І. Зимня та інші. Питаннями культурологічного підходу в освіті в різних її аспектах займалися ряд дослідників Г. Балл, І. Балхарова, В. Воропаєва, В. Гура, І. Колмогорова, Л. Кормич, В. Багацький, М. Крилова, В. Мєдінцев, А. Погодина, В. Розин, Е. Фортунатова, І. Шапошникова, М. Роганова, І. Ісаєв, О. Бєляєв, Ю. Бойчук, В. Жабаков, І. Лисакова, Л. Сундеева та інші. Компетентністний підхід у вищій школі на сьогоднішній день є популярним. Формування компетентностей та компетенцій є основою ново-го змісту освіти, що буде як результат досягнення професіоналізму і ця проблема розкрита в робо-тах таких науковців як А. Андрєєв, В. Байденко, В. Безрукова, В. Болгаріна, Ю. Варданян, В. Дьомін, О. Жукова, О. Запєваліна, І. Зімняя, В. Калінін, В. Краєвський, О. Овчарук, А. Маркова, О. Пометун, Дж. Равен, Л. Степашкіна, М. Чошанов, В. Шадріков, Ю. Фролов, А. Хуторський, С. Шишов та багато інших.  Під час формування компетентностей і ком-петенцій охоплюється багато інших педагогічних підходів, але ми акцентуємо увагу на ті, які вва-жаємо необхідними у формуванні конфліктоло-гічної культури і розглядаємо їх у відповідній іє-рархії. Також вважаємо, що їх застосування посту-пово має доповнювати одне одного, що дасть до позитивний результат.  
Постановка завдання. Мета статті полягає у висвітленні ієрархії педагогічних підходів та їх функціонування в процесі формування конфлік-тологічної культури в майбутніх фахівців техніч-них спеціальностей в процесі вивчення гуманітар-них дисциплін. 
Виклад основного матеріалу. В освіті, як і в іншій сфері життєдіяльності людини, все склада-ється з відповідних систем (навіть коли існує вра-ження безсистемності), тому ми розглядаємо сис-темний підхід як необхідний у формуванні конф-ліктологічної культури.  
Системний підхід у педагогіці спрямований на розкриття цілісності педагогічних об´єктів, виявлення у них різноманітних типів зв´язків та 

зведення їх в єдину теоретичну картину. Як систе-му можна розглядати будь-яку пізнавальну діяль-ність, а її складовими є сам суб´єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона перебуває тощо [3, 8]. В українській науковій літературі системний підхід трактується як напрям у спеціальній мето-дології науки, завданням якого є розробка мето-дів дослідження й конструювання складних за організацієюоб'єктів як систем. Системний підхід у педагогіціспрямований на розкриття цілісності педагогічнихоб'єктів, виявлення в них різнома-нітних типів зв'язку тазведення їх у єдину теоре-тичну картину. Наприклад, яксистему можна роз-глядати будь-яку пізнавальнудіяльність, а її скла-довими виступатимуть сам суб'єктпізнання (особистість), процес пізнання, продуктпізнання, мета, умови, в яких перебуває система. У своючер-гу, складові системи – підсистеми – можна розгля-датияк самостійні системи [4]. До основних принципів системного підходу відносять: цілісність (дає змогу розглядати одно-часно систему як єдине ціле і водночас як підсис-тему для вищих рівнів); ієрархічність будови (наявність безлічі елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня елементам вищого рівня); структуризація (дає можливість аналізувати елементи системи і їхній взаємозв’язок у межах конкретної організаційної структури); множинність (використання кіберне-тичних, економічних та математичних моделей для опису окремих елементів і системи загалом); 
системність (властивість об’єкта володіти всіма ознаками системи) [5, 160]. Ми розглядаємо системний підхід у методо-логії формування конфліктологічної культури як систематизацію знань культурологічної та конф-ліктологічної спрямованості в ієрархії спеціалізо-ваних знань та їх використання під час навчально-виховного процесу, як здобуття подальшого дос-віду їх застосування в професійній діяльності. Та-ка системність необхідна, оскілки їх несистемати-зоване подання призведе до нерозуміння важли-вості цих знань у структурі професійної підготов-ки, але теоретичні знання повинні бути підкріп-лені діями, тому в освітніх підходах у формуванні конфліктологічної культури ми виділяємо також діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід у навчанні передбачає від-бір змісту навчальних предметів з опорою на вра-хування специфіки майбутньої професійної (виробничої) діяльності. Підхід характеризується виявленням особливостей процесів надбання сту-дентами культурно-історичного досвіду, накопи-ченого людством, і його передачі, виробленими 
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соціальною практикою, тобто засвоєння знань, умінь, навичок, видів та способів діяльності. Від-бір освітнього матеріалу має відповідати крите-рію повноти і системності видів діяльності, необ-хідних для кваліфікаційної компетентності [6].  
Діяльнісний підхід є загальноприйнятим у пе-дагогіці та психології. Сутність діяльнісного підхо-ду до навчання розглядає І. Зимня, яка вважає, що засвоєння знань відбувається одночасно з засво-єнням способу дій. Відповідно «знати» – означає здійснювати певну діяльність, пов’язану з цими знаннями. Таким чином, знання стають не метою навчання, а його засобом [7]. Ми бачимо, що в цьо-му визначенні прослідковується тісний зв'язок навчання та дій, тобто в нашому дослідженні це зв'язок системного та діяльнісного підходів. В особистісно-зорієнтованій педагогіці діяль-нісний підхід може застосовуватись у сенсі особи-стісної адаптації теоретичних знань і вироблення на основі цього індивідуального стилю професій-ної творчої поведінки. Особистісно діяльнісна па-радигма розвитку професійної освіти передбачає інтеграцію особистісних показників і професійної готовності у процесі навчання майбутніх педаго-гів. У діяльнісному підході фахівцю доводиться виконувати різні за складністю і структурою про-фесійні функції [8]. У формуванні конфліктологічної культури 

діяльнісний підхід є професійно-творчим спряму-ванням, за допомогою якого формуються навички та вміння складових конфліктологічної культури на базі здобутих знань. Основною метою підходу є проектування та організація навчально-виховного процесу таким чином, щоб провідним значенням була дія та формування способу дій, які відображають або імітують професійні ситуа-ції, тобто вміння за допомогою культурологічних знань здійснювати позаконфліктні дії. Діяльніс-ний підхід у методології конфліктологічної куль-тури дасть змогу мотивувати знання, пов’язані з гуманітарно-культурологічним напрямком, на-вчати студентів самостійно приймати рішення та оцінювати ситуацію, формувати в собі здатність самоконтролю у будь-якій ситуації, сприяти уста-новці на творчість. Діяльнісний підхід є важливим також тому, що практичного застосування знан-ням з гуманітарних дисциплін студенти техніч-них ЗВО не розуміють, адже одні знання не є само-достатніми. Тому цей процес відбувається за до-помогою інтерактивних технологій, які мають в основі діяльнісний підхід.  Проблема з якою стикається сьогодні вища технічна освіта можна назвати культурною кри-зою. Людину можна вважати тоді повноцінною особистістю, коли вона розвивається як особис-тість завдяки входженню в культуру як індивід. 

Культурологічний підхід ми вважаємо як та-ким, що є не лише основою методології у форму-ванні конфліктологічної культури, а його впрова-дження повинно яскраво прослідковуватися впродовж усього періоду перебування молодої людини у вищому закладі освіти, тому викладач повинен працювати не лише над питанням подан-ня знань, а й для створення культурного середо-вища, в якому відбувається процес навчання. Гу-манізація технічної освіти лежить в основі куль-турологічного підходу. Проблеми гуманізації тех-нічної освіти, які висвітлюються все частіше у дослідженнях професійної сфери, в основному, зводяться до збільшення годин гуманітарних дис-циплін, що швидше призводить до гуманітариза-ції навчання, а не до гуманізації та культурологіч-ного розвитку студентів.  Розглядати культуру як систему моделей пропонують дослідники Г. Балл та В. Мєдінцев, розрізняючи при цьому моделі ідеальні, матері-альні та матеріалізовані, первинні та вторинні. Причому особа у цій системі може виступати як матеріальна модель, первинна або вторинна, за-лежно від того, у співвідношенні з якою моделлю вона розглядається [9]. На нашу думку,цей підхід є доцільним у розгляді особистості студента тех-нічного ЗВО.  Освічена людина – це не тільки фахівець і не тільки особистість, як відзначає в своїх дослі-дження В. Розін, а саме людина культурна і підго-товлена до життя, до змін способу життя, до зміни своїх уявлень, світогляду, світовідчуття. Автор також зауважує, що освічена людина є культур-ною в тому сенсі, що приймає та розуміє інші культури і цінності не тільки з позиції власно не-залежності, а й чужої [10, 46]. Ми погоджуємося з автором в тому, що інкультурація студентів до своєї та інших культур – є одним із важливих за-вдань культурологічного підходу в сучасному освітньому просторі. Сутність культурологічного підходу у своїх дослідженнях розкриває Ю. Бойчук, який вбачає вивчення світу людини в контексті її культурного існування, в аспекті того, чим світ є для людини, яким сенсом він для неї наповнений. Це вивчення культурного наповнення реальності, наявних культурних програм. Культурологічний підхід зумовлений об’єктивним зв’язком людини з куль-турою як системою цінностей [11]. Культурологічний підхід як конкретно-нау-кова методологія пізнання і перетворення педаго-гічної реальності має три взаємопов’язані аспекти дії, які презентує І. Ісаєва: – аксіологічний аспект культурологічного підходу обумовлений тим, що кожному виду людської діяльності як цілеспрямо-ваній, мотивованій, культурно організованій,  
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властиві свої підстави, оцінки, критерії (цілі, нор-ми, стандарт тощо) та способи оцінювання; – тех-нологічний аспект культурологічного підходу пов’язаний із розумінням культури як специфіч-ного способу людської діяльності; – особово-творчий аспект культурологічного підходу обумо-влений об’єктивним зв’язком індивіда і культури. Індивід є носієм культури, тож у зв’язку з цим в руслі особово-творчого аспекту культурологічно-го підходу освоєння культури слід розуміти як проблему зміни самої людини, її становлення як творчої особистості [12]. Нам імпонує такий під-хід науковця, адже він чітко розкриває аспекти, які необхідні при впровадженні культурологічно-го підходу під час формування конфліктологічної кульутри. У впровадженні культурологічного підходу під час формування конфліктологічної культури значну увагу приділяємо спрямуванню молоді до розуміння національних традицій та культури, що не ставляться в противагу іншим культурам, а несуть культурний розвиток та вміння його пра-вильного застосування в професійний сфері; здат-ність особистості до культурного саморозвитку та культурної реалізації; творчий розвиток майбут-нього інженера, який базується на культурно-технічних надбаннях суспільства; доступність та культурологічна спрямованість гуманітарних знань, відповідність їх фаховій спрямованості; вдосконалення педагогічних методологій для пе-ретворення професійних знань студентів у профе-сійно-культурологічні та надати навички їх реалі-зації на практиці. Цей підхід є базовим і, на нашу думку, на основі цього підходу будується методо-логія формування конфліктологічної культури. Методологія формування конфліктологічної культури не може бути повною без застосування 
компетентністного підходу. Зв'язок діяльнісного та компетентістного підходів прослідковується у працях І. Беха, який вказує на те, що лише педаго-гіка розвитку, що базується на особистісно орієн-тованому і діяльнісному підходах здатна забезпе-чити формування компетентності вищого рівня. Автор також доводить, що це положення сформо-вано на основі узгодження ідей діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів з цілями і за-вданнями компетентністного підходу на засадах логічної доповнюваності. Діяльнісний підхід впритул наближається до ідеї компетентністного підходу у межах тих компетентностей, які забез-печуються навчальними знаннями теоретичного рівня, коли те чи інше знання утримує внутрішні відношення, зв’язки, закономірності, властиві певному об’єкту чи явищу [13, 5]. І. Бех порівнює діяльнісний та компетентістний підхід, де визна-чає, що суттєва відмінність цих підходів містить-

сяв рівні кінцевої мети, та вважає, якщо метою діяльнісного підходу є перетворення того, хто навчається, у суб’єкта навчання, то компетентніс-тний підхід повинен забезпечити несуперечливу трансформацію суб’єкта учіння у суб’єкта розви-неної суспільної практики, точніше, у суб’єкта практичної діяльності як цілеспрямованого пере-творення дійсності. Також науковець зазначає, що якщо за діяльнісного підходу фрагменти практи-ки слугували засобом формування знань і переко-нань, то за компетентністного підходу навчальні надбання стають засобом досягнення цілі форму-вання людини досвідченої [13, 7]. У тлумаченні компетентністного підходу, за-пропонованого Г. Селевко, також виявляється практична орієнтованість. Він дає визначення компетентністного підходу через образ випускни-ка, що володіє компетенціями, які, в свою чергу, означають те, що він може робити, яким способом діяльності оволодів, до чого готовий [14], що дає нам підтвердження зв’язку педагогічних підходів. Компетентістний підхід є доволі розповсю-дженим у навчально-виховному процесі вищої освіти і питання цієї тематики висвітлено в робо-тах багатьох науковців у різних сферах життєді-яльності. Чітко прослідковується, на нашу думку, осно-ва конфліктологічної культури в обгрунтуванні актуальності компетентністного підходу російсь-кими вченими В. Болотовим, В. Сєріковим, які за-значають, що компетентністний підхід висуває на перше місце не інформованість учня, а вміння ви-
рішувати проблеми, котрі виникають у таких си-туаціях: 1) у пізнанні і поясненні явищ дійсності; 2) при освоєнні сучасної техніки і технології; 3) у взаємостосунках і взаєминах людей, у етич-них нормах, при оцінюванні власних вчинків; 4) у практичному житті при виконанні соціальних ролей громадянина, члена сім’ї, покупця, клієнта, глядача, городянина, виборця; 5) у правових нор-мах і адміністративних структурах, у споживчих і естетичних оцінках; 6) у виборі професії і оцінці готовності до навчання у професійному навчаль-ному закладі, коли необхідно орієнтуватися на ринку праці; 7) при необхідності вирішувати влас-ні проблеми життєвого самовизначення, вибору стилю і способу життя, способів вирішення конф-ліктів [15]. Вирішення перерахованих ученими ситуації ми розглядаємо лише за умови форму-вання конфліктологічної культури.  Підтвердження необхідності формування конфліктологічної культури та важливість компе-тентністного підходу ми бачимо у підходах О. Субетто, який вважає, що у своїх цільових уста-новках компетентністний підхід не може мотиву-ватися принципом ринкового фундаменталізму і 
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базуватися на інтересах глобалізації ринку освіти і праці, оскільки ця тенденція з позиції онтології людства призводить до «відриву» від ціннісних засад рідної культури, формує «неокочівників» і фактично прискорює процес відчуження людини від природи, її подальше просування до екологіч-ної загибелі. Онтологія компетентнісного підходу в ХХІ ст. є «людинорозмірна», ноосферна онтоло-гія, у якій людина здобуває «розмірність» ноо-сферної (космопланетарної) людини, здатної ви-конати Місію Відповідальності за все Живе на Зе-млі, за управління соціоприродною (соціобіо-сферною) еволюцією. Автор також розглядає до-датковість компетентністного до культуроцент-ричного, знаннєвоцентричного, системодіяльніс-ного підходів, причому науковець вважає всео-сяжним саме культуроцентричний підхід [6, 23]. Ми погоджуємося з думкою автора, де він, аргуме-нтуючи свою точку зору, зазначає обмеженість компетентністного підходу, який не може відо-бразити багатство внутрішнього світу людини, не охоплює собою формування культури особистості як якісної цілісності. Тому його застосування мо-же дати ефект лише на базі ноосферного і культу-роцентричного підходів до змісту освіти. У методології формування конфліктологічної культури ми розглядаємо компетентністний під-хід як базову вершину до професійного станов-лення майбутнього інженера, що дасть змогу ефе-ктивної взаємодії між викладачем та студентом у формуванні необхідних компетенцій на основі конфліктологічної культури як складової профе-сійної компетентності. Компетентістний підхід є важливим для формування професійних компете-нтностей, але без застосування інших педагогіч-них підходів сформувати конфліктологічну куль-туру ми вважаємо не можливим.  Тому, для вдосконалення, розвитку та само-реалізації студента потрібен взаємозв’язок усіх підходів, а для ефективності їх застосування в методології формування конфліктологічної куль-тури – у визначеному порядку, тобто ієрархії. Для наочності нами було сформовано ієрархічний три-кутник педагогічних підходів (рис. 1). 

Розглядаючи трикутник ієрархії педагогічних підходів (рисунок 1), можна побачити, що в основі лежить системний підхід, роль якого – системати-зувати подачу гуманітарних знань під час профе-сійної підготовки як цілісної системи; – надати можливість студентові відчути себе цілісною осо-бистістю, яка поєднує в собі професійні знання та вміння і навички конфліктологічної культури, і є суб’єктом цього процесу; – планувати та організо-вувати навчально-виховний процес таким чином, щоб теоретичні знання системно та гармонічно поєднувалися з практичним досвідом. Наступним педагогічним підходом у форму-вання конфліктологічної культури майбутніх фа-хівців технічних спеціальностей ми розглядаємо 
діяльнісний підхід, який передбачає: – навички застосування отриманих знань на практиці; – орі-єнтування на вибірковості знань з врахуванням специфіки професійної діяльності; – спрямування випускника до професійної діяльності з урахуван-ням культурологічної складової та творчого під-ходу до вирішення питань; – проектування та впровадження навчальної діяльності та здобуття навичок через дію, а не лише в засвоєнні знань;  – створення умов для мотивації до навчання та здатність до самооцінки. 

Культурологічний підхід – відповідає за куль-турологічний простір у навчальному середовищі студента; творче спрямування у дослідженні про-фесійного фаху у руслі культурологічного знання; підхід, на який опираються всі педагогічні підхо-ди; безперервний культурний саморозвиток; пе-ретворення суто професійних знань на культурно-професійні та вміння використання їх на практи-ці; безконфліктне існування та міжособистісне спілкування в професійному середовищі. 
Компетентістний підхід ми презентуємо як вершину піраміди, оскільки за допомогою систем-ного та діяльнісного підходів ми можемо форму-вати низку професійно важливих компетентнос-тей, що є завданням методології формування кон-фліктологічної культури. Цей підхід розглядає:  – вміння застосування знань гуманітарного циклу для удосконалення професійної компетентності;  – розвиток навичок самоосвіти, самореалізації, самовдосконалення; – гуманітарного розуміння та підхід до інженерної професії; – вміння застосо-вувати психологічно-стійкі якості в професійній діяльності; – здатність прогнозування та передба-чення ситуацій в професійній діяльності.  
Висновки і перспективи досліджень. Отже, в методологічних засадах нами виокремлено та проаналізовано педагогічні підходи до формуван-ня конфліктологоічної культури у майбутніх фахі-вців технічних спеціальностей. Виявлено важли-вість ієрархії та взаємозв’язку цих підходів. Без 
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Рисунок 1 – Трикутник ієрархії педагогічних підходів конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей 
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чіткої послідовності в застосуванні педагогічних підходів у методології формування конфліктоло-гічної культури ми не отримаємо бажаної резуль-тативності. Дане дослідження ми вважаємо не вичерпним та хочемо зауважити, що представлен-
ні педагогічні підходи мають бути гнучкими. Пе-реміни та реформи в освіті, потреби та запити студентства можуть вносити свої корективи або зміни, що потребує більш ретельного вивчення у різних галузях технічної та гуманітарної освіти. 
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Елена Гречановская. Методологические основы формирования конфликтологической куль-

туры будущих специалистов технических специальностей 
В статье рассматривается необходимость методологического подхода в формировании конфлик-

тологической культуры. Акцентируется внимание на том, что методологической основой в развитии 
гармонично развитой личности в техническом заведении высшего образования является формирование 
конфликтологической культуры будущих инженеров, которая является составной профессиональной 
компетентности и базируется на гуманитарной основе учебного заведения. Процесс формирования 
конфликтологической культуры у будущих специалистов технических специальностей, в условиях про-
фессиональной подготовки, с методологической точки зрения рассматривается с позиции системного, 
деятельностного культурологического и компетентистного подходов, которые представлены в иерар-
хической последовательности. 

Ключевые  слова :  педагогический подход, компетентностный подход, системный подход, дея-
тельностный подход, культурологический подход, иерархия. 

 
Olena Hrechanovska. Methodological grounds of the formation of conflictological culture of future 

specialists of technical specialties  
The article deals with the importance of methodological approach to the formation of conflictological cul-

ture. The author notes that the methodological basis for the development of a harmoniously developed personal-
ity in a technical institution of higher education is the formation of conflictological culture of future engineers, 
which is a component of professional competence and is based on humanitarian grounds of an educational insti-
tution. The process of formation of conflictological culture of future specialists of technical specialties, within the 
context of professional training, from a methodological point of view is considered from the position of systematic, 
activity-based, culturological and creative, and competent approaches. 

The systematic approach in the methodology of formation of conflictological culture is regarded as the sys-
tematization of knowledge of culturological and conflictological orientation in the hierarchy of specialized knowl-
edge and its use during the educational process as gaining further experience of their application in professional 
activity. In the formation of conflictological culture the activity-based approach is a professional and creative 
direction, through which the skills and abilities of the components of conflictological culture based on the knowl-
edge acquired are formed. An active-based approach in the methodology of conflictological culture will allow 
motivating knowledge related to the humanitarian and culturological direction, teaching students to make deci-
sions independently and to assess the situation, to form the ability of self-control in any situation, to promote the 
creative mindset. 

The culturological approach is not only the basis of methodology in the formation of conflictological culture, 
and its implementation should be clearly traced throughout the whole period of young person’s studying in higher 
educational institution. In the implementation of culturological approach during the formation of conflictological 
culture, considerable attention is paid to directing young people to an understanding of national traditions and 
culture that are not opposed to other cultures, but bear cultural development and the ability to apply it properly 
in the professional field; personality’s capacity for cultural self-development and cultural realization; the creative 
development of future engineer, based on the cultural and technical heritage of society. This approach is basic 
and on the basis of this approach the methodology of formation of conflictological culture is built. 

In the methodology of formation of conflictological culture, the competence-based approach is considered as 
a basic top for the professional development of future engineer, which will allow effective interaction between the 
teacher and the student in the formation of necessary competences based on conflictological culture as a compo-
nent of professional competence. The competence-based approach is important for the formation of professional 
competencies, but without using other pedagogical approaches, it is not possible to form conflictological culture 
as we consider. 

For the improvement, development and self-realization of student, the interrelation of all the approaches is 
required, and for their effective application in the methodology of formation of conflictological culture they 
should be applied in a certain order. 

Keywords :  pedagogical approach, competence-based approach, systemic approach, active-based approach, 
culturological approach, hierarchy. 
 


