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дитину навчити і зробити це може відповідальний дорослий. Працівники 

Національної поліції, Служби безпеки України мають прикласти всі зусилля 

щодо забезпечення безпеки всесвітньої мережі щодо українських дітей.  
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КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

Актуальність дослідження зумовлена вагомістю конфліктологічної 

компетентності у професіональній діяльності поліцейського. 

Конфліктологічна компетентність є важливою частиною професіоналізму 

людей, які працюють у системі «людина- людина» до яких відносяться 

працівники Національної поліції України. Специфіка професійної діяльності 

поліцейських характеризується: 
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 конструктивною поведінкою в ситуації міжособистісних конфліктів; 

 толерантним світосприйняттям і професійним світоглядом;  

 вмінням досягати взаємного розуміння без насильства, домінування.  

Поняття конфліктологічної компетентності  було предметом  вивчення 

таких вчених як А. Анцупов, І. Ващенко, А. Гірник, С. Гіренко, В. Друзь, 

В. Журавльов, У. Мастенбрук, М. Пірен, Л. Петровська, Н. Самсонова, 

Б. Хасан та інших. Конфліктологічна компетентність охоплює всі сфери 

функціонально цілісної психіки особистості в єдності її розумової діяльності, 

емоційно-почуттєвої та вольової сфер, оскільки неможливо окремо оцінити 

когнітивний, афективний і вольовий аспекти діяльності людини [1]. За 

думкою О. Климентьєвої (2015), конфліктологічну компетентність 

правоохоронців варто розглядати як важливу складову його професіоналізму, 

яка являє собою інтегроване особистісне утворення, що відображає 

теоретичну і практичну готовність майбутнього фахівця до попередження і 

вирішення конфліктів, до здійснення антиконфліктної професійної 

діяльності. 

На важливість формування конфліктологічної компетентності як 

професійної якості, що є важливою у професійній підготовці майбутніх 

працівників поліції звертав увагу Т. Кальченко (2013). До конфліктологічної 

компетентності курсантів та умінь раціонально поводитися у конфліктних 

ситуаціях відносять таке:  

 вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти,  

 вміння управляти конфліктом,  

 обирати в конфлікті оптимальний стиль поведінки,  

 позитивно впливати на свого опонента для конструктивного 

розв’язування конфлікту або конфліктної ситуації.  

Отже, до складу професійних знань правоохоронців мають входити 

знання про чинники, зміст та джерела конфліктів, про їх види, причини й 
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умови виникнення та закономірності протікання, шляхи їх запобігання та 

розв’язування, стан конфлікту та діапазон можливих стратегій у конфлікті, 

здійснення прогнозу та способи врегулювання конфлікту. Для того, щоб 

уміти раціонально поводитися у конфліктних ситуаціях, кожний 

правоохоронець повинен також знати й про власні характеристики, що 

впливають на його індивідуальні особливості поведінки у конфліктній 

ситуації та визначають її конструктивність і ефективність [2]. 

Структура конфліктологічної компетентності майбутнього 

правоохоронця може бути представлена як сукупність взаємопов’язаних 

компонентів – особистісного, когнітивного та  операційно-діяльнісного. 

Особистісний компонент конфліктологічної компетентності майбутнього 

поліцейського можна розглядати як сукупність соціальних настанов, 

ціннісних орієнтацій, нахилів, інтересів, потреб, що складають основу 

мотивів, тобто все те, що включає поняття спрямованості людини. 

Виокремлення у структурі конфліктологічної компетентності 

майбутнього правоохоронця когнітивного компонента зумовлюється 

потребою засвоєння певного кола узагальнених конфліктологічних знань. 

Забезпечуючи практичну готовність майбутнього правоохоронця до 

антиконфліктної діяльності, операційно-діяльнісний компонент передбачає 

сформованість гностичних, комунікативних, організаторських, оцінно-

прогностичних умінь і навичок, що виступають критерієм професійної 

компетентності [3]. 

Отже, під час теоретичного та практичного навчання у курсантів 

необхідно формувати професійні компетенції, в тому числі конфліктологічну 

як  важливу складову його професіоналізму. 
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СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ У КОНТЕКСТІ 

РЕФЛЕКСИВНОСТІ У ОСІБ МОЛОДОГУ ВІКУ 

 

Проблема рефлексії в останні десятиліття стала займати важливе місце 

в психології. У численних дослідженнях, присвячених проблемам рефлексії, 

підкреслюється її роль у розвитку діяльності та особистості. До числа 

основних напрямків досліджень з даної проблематики можна віднести: 

діяльнісної напрямок, суть якого полягає в розгляді рефлексії як компонента 

діяльності (Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв та ін.); дослідження рефлексії в 

контексті вивчення психології мислення (В. В. Давидов, Ю. Н. Кулюткин, 

І. М. Семенов, В. Ю. Степанов); вивчення рефлексивних закономірностей 

організації комунікативних процесів (B. C. Библер, С. Ю. Курганов, 


