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СТРУКТУРА КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Конфлікти відіграють важливу роль в житті окремої людини, сім’ї, 

колективу, держави, суспільства і людства в цілому. Для того, щоб правильно 

поводити себе в конфліктах, особистість повинна знати закономірності їх 

виникнення, розвитку та вирішення. Актуальним для майбутнього фахівця 

видається розвиток конкретних поведінкових вмінь у конфліктних ситуаціях, а 

також вироблення особистісних якостей, які забезпечать можливість 

конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. 

Одним із перших підходів до концептуального осмислення проблеми 

конфліктологічної компетентності був підхід, розроблений психологом 

В. Зазикіним [2]. Подальшого розвитку він набув у роботах О. Денисова, 

О. Рогачова. На базі цього теоретичного підходу конфліктологічну 

компетентність визначено як когнітивно-регулятивну підсистему 

професіоналізму, пов’язану з умінням управляти конфліктами і вирішувати 

їх [2, с. 63]. 

Конфліктологічна компетентність трактується як вид соціально-

психологічної компетентності (Л. Петровська), яка містить такі складові: 

розуміння природи суперечностей та конфліктів між людьми; формування 

конструктивного ставлення до конфліктів; наявність навичок безконфліктного 

спілкування у важких ситуаціях; уміння оцінювати та пояснювати проблемні 

ситуації; наявність навичок управління конфліктними явищами; вміння 

передбачати можливі наслідки конфліктів; вміння конструктивно регулювати 

протиріччя та конфлікти; наявність навичок усування негативних наслідків 

конфліктів [1, с. 491]. 

Представлена вченими психологічна структура конфліктологічної 

компетентності фахівця складається із шести взаємопов’язаних структурних 

компонентів: 

- гностичний (власне знання про причини виникнення конфліктів, 

закономірності та етапи його розвитку і протікання, особливості поведінки, 

спілкування і діяльності опонентів, їх психічні стани, застосовувані прийоми 

конфліктного протиборства, психологічні характеристики особистостей); 
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- регулятивний (уміння впливати на опонентів, їхні стосунки, оцінки, 

мотиви та цілі); 

- комунікативний (здатність до конструктивної бесіди у конфліктній 

ситуації, а також попередження цієї ситуації); 

- проектувальний (уміння передбачати дії опонентів, їхню поведінку в ході 

конфлікту); 

- нормативний (знання корпоративних етичних норм поведінки і стосунків, 

слідування їм); 

- рефлексивно-статусний (високий рівень рефлексивної культури, вміння 

організовувати процес самопізнання, реагувати адекватно ситуації, цілям та 

задачам управління конфліктами). 

У своїх роботах Б. Хасан визначає конфліктну компетентність як одну із 

провідних характеристик особистості й важливу складову частини загальної 

комунікативної компетентності, що представляє собою рівень розвитку 

усвідомлення про діапазон можливих стратегій поведінки у конфлікті та вміння 

реалізувати ці стратегії в конкретній життєвій ситуації [7]. 

Компетентність фахівців, що займаються урегулюванням конфліктів, 

полягає в оволодінні емоціями, уточненні своїх побажань і можливостей, 

формуванні установки на співпрацю, а не конфронтацію (Г. Любімова) [5]. 

О. Зайцева визначає конфліктологічну компетентність як особистісне 

утворення, важливе для розуміння психологічної сутності особистісного аспекту 

конфлікту [4]. 

На думку В. Трубочкіна, складовими конфліктологічної компетентності є 

наступні компоненти [6, с. 331]:  

1) знаннєвий, освітньо-дисциплінарна модель;  

2) особистісний, структурно-рівнева модель;  

3) практично-технологічна модель;  

4) культурно-онтологічна модель. 

Практична складова конфліктологічної готовності, за Г. Болтуновою, 

передбачає три конфліктологічні вміння: бачення і розуміння конфлікту; вміння 

прогнозувати та оцінювати наслідки конфлікту; володіння засобами 

діагностування, попередження і вирішення конфлікту, використання конфлікту 

у виховних цілях [3, с. 65].  

Таким чином, виділені компоненти та складові конфліктологічної 

компетентності дають нам можливість в подальшому здійснити емпіричне 

дослідження рівня розвитку зазначеної компетентності. 
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