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Конфліктологічна компетентність майбутніх фахівців з практичної психології

На сьогодні вища освіта постає одним з центральних соціальних інститутів де відбуваються найстрімкіші процеси глобалізації, інтеграції в Європейський простір, інформатизації, інноваційності та гуманізації. Такі глобальні зміни не можуть не вплинути на особливості професійного становлення майбутніх фахівців та формування їх професійних компетентностей. Перш за все, професійна діяльність практичних психологів передбачає їх соціальну адаптацію до динамічних змін сучасної економіки та попиту психологічних послуг у суспільстві. Такі зовнішні соціальні протиріччя детермінують виникнення непорозумінь, особистісних тривожних очікувань від практичної діяльності та конфліктних ситуацій. Адже, задля попередження та усунення таких проявів необхідно формувати у майбутніх фахівців з практичної психології саме конфліктологічну компетентність як здатність та готовність виконувати професійні функції відповідно до прийнятих у даному суспільстві норм, правил, очікувань, стандартів та вимог. У працях сучасних науковців, де висвітлюється проблема становлення фахівця з практичної психології, використовуються ще й такі поняття як: «конфліктологічна готовність», «конфліктологічна культура», «конфліктологічна стійкість», «професійне управління конфліктами».  
Вперше термін «конфліктна компетентність» був введений Петровською Л.А.  щодо сфери конфліктних ситуацій у навчальному посібнику «Введение в практическую и социальную психологию» у 1994 році.  За Петровською Л.А., - це  складне інтегральне утворення особистості, основними складовими якого є:
1. компетентність особистості у власному «Я», - це орієнтація у власному психологічному потенціалі, здібностях та сильних і слабких сторонах особистості;
2. орієнтація у потенціалі іншого учасника взаємодії;
3. ситуативна компетентність, - це знання про конфлікт, які проявляються у суб’єктивній позиції, рефлексивній культурі, вмінні спостерігати за собою та партнером, володінні широким спектром стратегій поведінки у конфлікті.
 Подібне розуміння конфліктної компетентності можна знайти у працях Богданова Е.М., Воронцова О.В., Нікіфорова Л.Б., Кулікова А.Ю., Щербакова О.І. 
Башкін М.І.  вважає, що конфліктологічна компетентність характеризує специфічні професійні якості та знання про сутність конфліктів та відношення до нього фахівця. Дзюба Т.М.  характеризує це поняття,  як здатність використовувати техніки запобігання та подолання  конфліктів. Гришина Н.В. надає переваги в характеристиці конфліктологічної компетентності, як важливої складової процесу управління, та як здатність керівника вирішувати суперечливі ситуації у колективі. Богданов С.Є. та Зазикин В.Г. трактують це поняття, як знання про суттєві сторони конфлікту, вміння керувати ними та виступати у ролі третьої особи. Автори наголошують, що конфліктологічна компетентність фахівця забезпечить профілактику виникнення конфліктів та виступить запобіжним засобом до нейтралізації дій  конфліктуючих осіб. 
Під час вирішення професійних завдань, зміст яких, як правило складається з явних або прихованих конфліктів, практичний психолог стикається з тим, що його власний психологічний стан змінюється. Все частіше, навіть досвідчені фахівці, відмічають різноманітні професійні викривлення, емоційне вигоряння, підвищення рівня емоційнойного збудження та напруги, зниження здатності до аналізу ситуації клієнта, пригнічення способів регуляції власної поведінки. Таким чином, конфліктологічна компетентність виступає як здатність фахівця оптимально організувати свою поведінку у складних практичних ситуаціях професійної взаємодії. Наприклад, Болтунова Г.М., аналізуючи практичну складову конфліктологічної компетентності, виділяє три конфліктологічних вміння: бачення і розуміння конфлікту, прогнозування наслідків конфлікту та володіння засобами діагностики, попередження і вирішення конфлікту. 
Проаналізувавши сучасні дослідження, можна прийти до висновку, що в процесі підготовки фахівців з практичної психології необхідно приділяти особливу роль формуванню конфліктологічної компетенції. На наш погляд, щоб така компетентність мала продуктивний характер, студент повинен вміти:
	трактувати конфліктну взаємодію і бачити можливості її конструктивної реалізації, виокремлювати позитивні ознаки конфлікту і оцінювати інформацію, факти, знання та уявлення про реальність;

здійснювати діяльність медіатора, з’ясовувати позиції, інтереси, цілі учасників конфлікту;
	уміти реконструювати ускладнення, які виникають в конфліктній ситуації, визначати їх причини;
	змінювати своє ставлення до конфлікту в специфічних та динамічних умовах професійної діяльності.
Отже, такі професійні навички зроблять майбутнього фахівця конкурентоспроможним на ринку праці, забезпечать розвиток образу «Я»-професіонала, дозволять не тільки виконувати певну діяльність, але й вміти це робити.





