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рами на суб’єктах малого бізнесу. Та чи є достатньою для роботи
теоретична база та отримані практичні навики? Частково позитивна
відповідь на наведене питання свідчить про потребу удосконалення
програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «ба-
калавр» з облікових спеціальностей, де пропонується врахувати:

• освіта за фахом протягом всього часу навчання має теоретич-
не спрямування, практично підкріплюється лише на заняттях із
дисциплін за спеціальністю. Тренінг чи стажування наприкінці
навчання на бакалаврському рівні сприятимуть систематизації
знань студента щодо організації обліку на підприємстві;

• програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» передбачити вивчення важливих для кожного
практикуючого бухгалтера напрямків обліку: організації та мето-
дики підготовки та складання податкової, фінансової та стати-
стичної звітності.

Отже, серед найважливіших характерних ознак якості освіти
виділяється корисність і потреба для студентів у визначеній су-
купності знань, вмінь, навичок; встановлення міри задоволення
потреб студентів щодо їх підготовки через здобуту компетент-
ність; динамічність підходів до якості освіти під впливом часу,
інформованості, насиченості ринку кадрами.

Реалізація наведених аспектів якості можлива, з одного боку,
при використанні сучасних методів підготовки висококваліфікова-
них фахівців, постійній взаємодії студентів та викладачів, з другого,
завдяки наполегливості, добросовісності самих студентів при роботі
в аудиторії, самостійно та індивідуально, їх цілеспрямованості у
оволодінні професійними навичками та здібностями.

Г. І. Крутінь, канд. іст. наук, доц.,
кафедра політології і соціології

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОНСТРУКТИВНОЇ
ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ»

Суспільний розвиток засвідчує той факт, що демократичні
зміни ведуть до зростання конфліктів, а отже, сьогоднішнім сту-
дентам — майбутнім фахівцям важливо виробити правильне до
них (конфліктів) ставлення.
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У значній мірі цьому допомагає вивчення такої вибіркової
дисципліни, як «Соціологія конфлікту» — галузі соціології, яка
вивчає сутність, зумовленість, наслідки та управління конфлік-
том як соціальним явищем. Виконуючи такі суттєві функції, як
визначення рівня конфліктності суспільства, як пошук шляхів
виходу із конфліктів, що виникають, як розробка шляхів, мето-
дів та способів розв’язання конфліктів; як прогнозування мож-
ливих конфліктів та вияв зон напруженості, як розробка соціаль-
них технологій запобігання конфліктам, соціологія конфлікту
дає можливість студентам, по-перше, усвідомити, що від їх
знань, розуміння та бажання у значній мірі залежить те, які на-
слідки (позитивні чи негативні) матимуть конфлікти у їхньому
житті, а по-друге, навчитись конструктивно діяти в цих кон-
фліктах.

Конструктивною поведінкою в конфлікті слід вважати таку,
яка спрямована на отримання позитивного результату через по-
глиблення взаєморозуміння, через співробітництво. Слід зазна-
чити, що самі по собі конфлікти не є ні добрими, ні поганими,
ні прогресивними, ні реакційними. Вони з однаковим успіхом
можуть бути як джерелом розвитку, творчості, так і руйнацій та
хаосу. Усе залежить від намірів конфліктуючих сторін. Можна
прагнути примусити іншого відмовитись від своїх намірів, на-
полягати лише на своєму, що приведе до протиборства, напру-
ги та відчуження, а можна з розумінням віднестись до проти-
лежної сторони, зрозуміти її інтереси і налагодити співробітни-
цтво.

Саме на формування такого підходу і спрямовуються студенти
під час вивчення соціології конфлікту. Навчитись конструктивно
діяти в конкретній конфліктній ситуації дає змогу робота на се-
мінарських заняттях, що проводяться в інтерактивних формах.
Розглядаючи конкретні, що мають місце у їх сьогоднішньому
житті, конфлікти, а також моделюючи потенційно можливі конф-
лікти у майбутній професійній діяльності, студенти вчаться ефек-
тивно взаємодіяти, розуміти і поважати інтереси один одного,
переконувати, аргументувати тощо.

Важливою стороною вивчення дисципліни «Соціологія кон-
флікту» є й те, що вона допомагає майбутнім фахівцям підви-
щити свій особистісний рівень конфліктостійкості (здатності
використовувати конструктивні способи взаємодії з оточуючи-
ми всупереч впливу конфліктогенних факторів), а це має досить
важливе значення у компетентнісному підході до навчання сту-
дентів.


