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2.2.1 Рэсурсна-патрэбнасная мадэль 

канфлікталагічнай кампетэнтнасці 

кіраўніка ўстановы культуры

П
адрыхтоўка сучаснага кіраўніка прадугледжвае не толькі азнаям-
ленне з тэарэтычнымі ведамі, але і авалоданне навыкамі эфектыўнага 
рашэння канфлікталагічных задач. Як адзначаюць А.І. Калмыкова, 

Н.В. Саловава, Ю.Н. Гарбунова, канфлікталагічная кампетэнтнасць — неаб-
ходны кампанент кіраўніцкай культуры [8].

Б.І. Хасан трактуе канфлікталагічную кампетэнтнасць як здольнасць 
дзеючай асобы (арганізацыі, сацыяльнай групы, грамадскага руху і г.д.) 
у рэальным канфлікце ажыццяўляць дзейнасць, накіраваную на мінімізацыю 
дэструктыўных форм канфлікту і пераводу сацыяльна-негатыўных канфліктаў 
у сацыяльна-пазітыўнае рэчышча. Яна ўяўляе сабой узровень развіцця 
дасведчанасці аб дыяпазоне магчымых стратэгій канфліктуючых бакоў 
і ўменне аказаць садзейнічанне ў рэалізацыі канструктыўнага ўзаемадзеяння 
ў канкрэтнай канфліктнай сітуацыі [12].

Дадзены падыход прадугледжвае, што канфлікталагічная кампетэнцыя 
можа быць разгледжана на двух узроўнях. Першы прадугледжвае здольнасці 
да распазнавання прымет канфлікту, што здарыўся, і яго ўсведамлення для 
ўтрымання ўвасобленай у ім супярэчнасці, валоданне спосабамі рэгулявання 
для яго выражэння; другі — уменне праектаваць неабходныя для дасягнення 
пэўных вынікаў канфлікты і канструяваць іх непасрэдна ў сітуацыях 
узаемадзеяння, валоданне спосабамі арганізацыі прадуктыўна арыентава-
ных канфліктных паводзін удзельнікаў і бакоў узаемадзеяння [12].

Н.В. Масюкевіч разглядае канфлікталагічную кампетэнтнасць з пункта 
гледжання дасведчанасці аб дыяпазоне магчымых стратэгій паводзін 
у канфлікце і здольнасці выкарыстоўваць тую ці іншую ў залежнасці ад сітуа-
цыі [10].

У дадзеным вызначэнні канфлікталагічная кампетэнтнасць разглядаецца 
як тэарэтычныя веды, але на гэты раз яна датычыцца ўласна стратэгій 
паводзін у канфлікце. І сама канфлікталагічная кампетэнтнасць дапамагае 
выбраць найбольш прыдатную стратэгію ў залежнасці ад сітуацыі.

Разам з тым, на нашу думку, у сістэме павышэння кваліфікацыі недастаткова 
распрацаваны эфектыўныя экспрэс-методыкі фарміравання ключавых 
навыкаў рашэння канфлікталагічных задач у кіраўнікоў устаноў культуры. 
Распрацоўка такой экспрэс-методыкі на сённяшні дзень вельмі актуальная.

У аснове экспрэс-методыкі ляжыць прапанаваная намі рэсурсна-
патрэбнасная мадэль канфлікту.

2.2. Пабудова стратэгіі кіравання 

ўстановай культуры на аснове прымянення 

міждысцыплінарнага падыходу
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У навуцы адсутнічае адзінае вызначэнне канфлікту. Напрыклад, у «Псіхалагічным 
слоўніку» канфлікт апісваецца як цяжка вырашальная супярэчнасць, звязаная 
з вострымі эмацыянальнымі перажываннямі [11].

В.В. Дружынін лічыць, што канфлікт — спосаб вырашэння карэнных супярэчнас-
цей, якія нельга вырашыць іншым (лагічным) шляхам [6].

Н.В. Грышына разглядае канфлікт як біпалярную з’яву — супрацьстаянне двух 
пачаткаў, якое выяўляе сябе ў актыўнасці бакоў, накіравана на пераадольванне 
супярэчнасці, прычым кожны з бакоў канфлікту прадстаўлены актыўным суб’ектам 
(суб’ектамі) [4].

А.Я. Анцупаў і А. І. Шыпілаў прапануюць лічыць канфліктам найбольш востры спо-
саб рашэння значных супярэчнасцей, якія ўзнікаюць у працэсе ўзаемадзеяння, што 
складаецца ў супрацьдзеянні суб’ектаў канфлікту і звычайна суправаджаецца 
негатыўнымі эмоцыямі [1].

А.Я. Кібанаў сцвярджае, што найбольш прымальным для кіраўніцкай практыкі 
з’яўляецца наступнае вызначэнне: канфлікт — гэта нармальнае праяўленне 
сацыяльных сувязей і адносін паміж людзьмі, спосаб сацыяльнага ўзаемадзеяння 
пры сутыкненні несумяшчальных пазіцый, проціборства ўзаемазвязаных, але маючых 
свае пэўныя мэты двух бакоў [9].

А.А. Жураўлёў, А.А. Вахін адзначаюць, што ў псіхалогіі паняцце канфлікту ўжы-
ваецца досыць шырока. Канфліктам называюць і міжасобасныя цяжкасці, і ўнутры-
асобасныя перажыванні, і крызісныя з’явы (прадмет псіхатэрапеўтычнай працы), 
і сутыкненне алгарытмаў рашэння вучэбных задач у навучэнцаў [7].

Сапраўды, на нашу думку, праблема зводзіцца да таго, што ў паўсядзённай 
практыцы кіравання выкарыстоўваецца шырокае тлумачэнне тэрміна «канфлікт» (для 
апісання цяжкасцей у зносінах, цяжкасцей узаемаразумення, сварак, скандалаў, 
інтрыг, адсутнасці культуры зносін у калектыве).

Больш агульны падыход дэманструе фармулёўка Н.В. Шэвандрына: канфлікт (ад 
лац. сonflictus — сутыкненне) — сутыкненне процілегла накіраваных мэт, інтарэсаў, 
пазіцый, меркаванняў або поглядаў апанентаў або суб’ектаў узаемадзеяння. 
Н.В. Шэвандрын прапануе разглядаць схему развіцця канфлікту: у аснове любога 
канфлікту ляжыць сітуацыя, якая ўключае альбо супярэчлівыя пазіцыі бакоў па якім-
небудзь выпадку, альбо супрацьлеглыя мэты або сродкі іх дасягнення ў дадзеных 
абставінах, альбо несупадзенне інтарэсаў, жаданняў, схільнасцей апанентаў і г.д. 
Канфліктная сітуацыя ўключае наяўнасць суб’ектаў магчымага канфлікту і яго аб’ект. 
Аднак, каб канфлікт пачаў развівацца, неабходны інцыдэнт, калі адзін з бакоў пачынае 
дзейнічаць, уціскаючы інтарэсы іншага боку. Калі процілеглы бок адказвае тым жа, 
канфлікт з патэнцыяльнага пераходзіць у актуальны [13].

Такім чынам, аналіз прадстаўленых азначэнняў і падыходаў дазваляе нам 
вылучыць неабходныя элементы канфлікту: апаненты (бакі канфлікту; суб’екты, якія 
ўдзельнічаюць ва ўзаемадзеянні), інцыдэнт (фізічныя або маўленчыя дзеянні, якія 
могуць успрымацца як канфліктагены) і аб’ект.

Характарыстыка апанентаў прадугледжвае ўлік патрэбнасцей, матываў, інтарэсаў, 
духоўных ідэалаў, каштоўнасных арыентацый асобы. Пры гэтым, калі гаворка ідзе 
пра канфлікты ў працоўных арганізацыях, варта ўлічваць усталяваную карпаратыў-
ную культуру, прытрымлівацца якой павінны супрацоўнікі і якая можа не адпавядаць 
іх асабістай культуры.
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Характарыстыка інцыдэнту мае на ўвазе аналіз дзеянняў і маўленчых вусных або 
пісьмовых выказванняў з пункта гледжання іх канфліктагеннасці, адпаведнасці 
нормам заканадаўства, этыкі, правілам этыкету.

Асаблівай увагі заслугоўвае, на наш погляд, характарыстыка аб’екта, які, як 
правіла, недастаткова пільна разглядаецца ў навуковых і прыкладных даследаваннях, 
а таксама ў практыцы рашэння канфлікталагічных задач.

Мы разглядаем аб’ект як ключавы элемент канфлікту, паколькі аб’ект — гэта 
рэсурс, які задавальняе матэрыяльныя і духоўныя патрэбнасці асобы. Калі рэсурс 
з’яўляецца залішнім, і ўсе патрэбнасці ўдзельнікаў узаемадзеяння задавальняюцца 
(нават з улікам адкладзенага попыту на рэсурс), то ў суб’ектаў могуць узнікаць 
цяжкасці ў зносінах, але не канфлікт.

Аб’ект валодае такімі ўнікальнымі ўласцівасцямі, як дэфіцытнасць, непадзель-
насць, незаменнасць, цана і кошт (як у матэрыяльным, так і ў псіхалагічным сэнсе), 
непаўторнасць. Галоўнае, што гэты рэсурс неабходны для задавальнення патрэб-
насцей хоць бы двух суб’ектаў, якія пачынаюць прэтэндаваць на манапольнае 
валоданне ім. Менавіта ў гэтым выпадку суб’екты становяцца апанентамі і ўступаюць 
ва ўзаемадзеянне з мэтай завалодання аб’ектам.

Канфлікталагічная кампетэнтнасць кіраўніка ўключае ў сябе: аналіз структуры 
канфлікту, аналіз інцыдэнту і канфліктагенаў, аналіз канфліктнай сітуацыі, 
характарыстыку аб’екта канфлікту.

Канфліктагены — цяжкасці ў зносінах, канфліктная сітуацыя — матывацыя 
апанентаў, характарыстыка аб’екта як рэсурсу, які задавальняе патрэбнасць, 
канфлікт — стылі паводзін.

Эфектыўным у працэсе фарміравання канфлікталагічнай кампетэнтнасці 
кіраўнікоў ва ўмовах павышэння кваліфікацыі з’яўляецца выкарыстанне інтэрактыўных 
форм навучання (практыкумы, трэнінгі).

Разгледзім фрагменты распрацаванага намі занятку з дырэктарамі ўстаноў куль-
туры. 

На першым этапе занятку слухачы самастойна складаюць «бібліятэку» выпадкаў, 
якія яны называюць канфліктамі, з апорай на асабісты жыццёвы і прафесійны вопыт, 
уласныя веды твораў літаратуры і мастацтва.

Затым слухачы знаёмяцца з паняццем і структурай канфлікту. На аснове гэтай 
інфармацыі кожны канфлікт з «бібліятэкі» выпадкаў аналізуецца з пункта гледжання 
адпаведнасці апісання выпадку структурным элементам.

Як выяўлена намі, у 90—95 % выпадкаў кіраўнікі апісваюць у сваіх прыкладах 
інцыдэнты (часцей за ўсё гэта маўленчыя канфліктагены) і апанентаў (з указаннем на 
іх і адмоўнай эмацыянальнай ацэнкай). Прыклады будуюцца па наступнай схеме: 
адзін непрыемны суб’ект (напрыклад, супрацоўнік) сказаў, зрабіў ці не зрабіў, а іншы 
суб’ект (напрыклад, кіраўнік) нешта павінен адказваць.

Самую вялікую цяжкасць уяўляе сабой апісанне незадаволеных патрэбнасцей 
апанентаў і аб’екта як унікальнага рэсурсу, які можа задаволіць гэтыя патрэбнасці.

У выніку рашэння задач і кейсаў у кіраўнікоў фарміруецца навык суадносіць 
назіраемыя з’явы са структурай канфлікту, дыферэнцыраваць канфлікт і цяжкасці 
ў зносінах.

Далей адбываецца азнаямленне слухачоў з мадэллю стыляў паводзін (сетка 
Томаса — Кілмена): канкурэнцыя, пазбяганне, супрацоўніцтва, прыстасаванне, 
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кампраміс. Для гэтага выкарыстоўваецца тэст К. Томаса. Вынікі тэста паказваюць 
звыклы стыль паводзін кіраўніка ў канфлікце. 

На трэцім этапе занятку кожны слухач:
па-першае, аналізуе і вырашае, які стыль паводзін выкарыстоўваюць апаненты 

у тым ці іншым канфлікце з «бібліятэкі» выпадкаў.
па-другое, прымае канфлікталагічнае кіраўніцкае рашэнне, самастойна ўжы-

ваючы звыклы ці іншы стыль у адносінах да прапануемых кейсаў і задач.
Дыдактычны матэрыял (кейсы, задачы) складаецца з апісання дзелавых 

і асабістых сітуацый, казак, урыўкаў з мастацкай літаратуры, рэпрадукцый жывапісу.
Такім чынам, у слухачоў фарміруецца навык выбару найбольш эфектыўнага стылю 

паводзін.
Па паляпшэнню вынікаў рашэння канфлікталагічных кіраўніцкіх задач на трэцім 

этапе занятку ў параўнанні з першым этапам можна судзіць як аб эфектыўнасці 
прапанаванай экспрэс-методыкі, так і аб паспяховым фарміраванні канфлікталагічнай 
кампетэнтнасці кіраўнікоў устаноў культуры.
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ведаў: эстэтычнае і каштоўнаснае развіццё асобы і грамад-
ства сродкамі культурнай дзейнасці. 1.2.2. Роля культуры 
ў фарміраванні эканомікі ведаў

Жукава Аксана Мікалаеўна, загадчык сек-
тара міжнароднай дзейнасці аддзела 
міжнароднай і сацыякультурнай дзейнасці 
ДУА «Інстытут культуры Беларусі» (Беларусь)

Раздзел 2. Стратэгіі і практыкі эфектыўнага менедж менту 
ў сферы культуры. 2.1. Сацыякультурны менеджмент як частка 
эканомікі культуры. 2.1.3. Уплыў інструментаў маркетынгу 
на характарыстыкі музейнага прадукту

Іўчанка Валянціна Мікалаеўна, прафесар 
кафедры гуманітарных дысцыплін УА «Бела-
руская дзяржаўная акадэмія мастацтваў», 
кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Бела-
русь)

Раздзел 2. Стратэгіі і практыкі эфектыўнага менедж менту 
ў сферы культуры. 2.2. Пабудова стратэгіі кіравання ўстановай 
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