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Анотація

Проаналізовано результати наукових розвідок, що висвітлюють проблему

готовності  майбутніх  фахівців  до  запобігання  конфліктам  у  професійній

діяльності. Така готовність є складовою готовності до професійної діяльності,

потребує  постійного  розвитку  і  вдосконалення  у  майбутній  професійній

діяльності. Здійснений компонентно-структурний аналіз феномену „готовність

майбутнього юриста до запобігання конфліктам у професійній діяльності”.

Обґрунтовано методологічні підходи та принципи формування готовності

майбутніх  юристів  до  запобігання  конфліктам  у  професійній  діяльності.  У

процесі  дослідження  виявлено  позитивну  динаміку  розвитку  готовності

майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності.

Ключові  слова:  конфлікт,  правовий конфлікт,  запобігання  конфліктам у

професійній діяльності  юриста,  готовність  майбутніх  юристів до запобігання

конфліктам у професійній діяльності.

Annotation

The results of scientific researches are analyzed, that highlight the problem of

future  specialists'  willingness  to  prevent  conflicts  in  professional  activity.  Such

readiness is a component of readiness for professional activity and it  requires the

constant development and improvement in future professional activity. component-

structural analysis of the phenomenon of “readiness of the future lawyer to prevent

conflicts in professional  activity” was carried out.  methodological  approaches and

principles  of  the  formation  of  future  lawyers'  readiness  to  prevent  conflicts  in

professional activity are substantiated. the research revealed a positive trend in the

development of the ability of future lawyers to prevent conflicts in their professional

activities.

Keywords:  conflict,  legal  conflict,  prevention  of  conflicts  in  professional

activity of a lawyer, readiness of future lawyers to prevent conflicts in professional

activity.


