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КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДІАТОРА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 
 
У статті порушено проблему ролі медіації на шляху до вирішення конфліктів. 
Зокрема, зазначено, що у всіх трактуваннях поняття медіації підкреслюється 
участь третьої сторони – медіатора. Саме ця третя сторона контролює 
процес, сприяє реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю адекват-
ного рішення, зменшує емоційну напругу тощо. 
Розкрито суть компетентності медіатора, зокрема з’ясовано, що вона харак-
теризується сукупнiстю знань, умiнь i навичок, а також перш за все 
особистiсних, iнтелектуальних i емоцiйно-мотивацiйних особливостей.  
Подано визначення поняття "медіаторська компетентність" як комплекс 
професiйних знань, умiнь та навичок, а також досвiд власної дiяльностi, що 
дозволяють виносити об’єктивнi судження i приймати точнi рiшення для врегу-
лювання конфлiкту. Тому, здiйснюючи пiдготовку фахівців до ролi медiатора на 
основi мети, завдань, принципiв медiацiї, ключовим є сформувати знання, умiння 
та навички здiйснювати соцiально-правововий захист осiб, що ґрунтуються на 
знаннях та практичних вмiннях iз дисциплiн конфлiктологiї, права, психологiї, 
юриспруденцiї, а також особистiсних характеристик та досвiду. 
Проаналізовано рівні медіаторської компетентності: високий, достатнiй, 
задовiльний та низький. Розглянуто специфічні блоки та характеристики 
медіаторської компетентності.  
З’ясовано, що вибiр методичного iнструментарiю для розвитку медiаторської 
компетентності обумовлений розвитком установок, навичок i умiнь, що забез-
печують здатнiсть майбутнього працiвника в реальному конфлiктi здiйснюва-
ти дiяльнiсть, спрямовану на мiнiмiзацiю деструктивних форм конфлiкту i 
переведення соцiально-негативних конфлiктiв у соцiально-позитивне русло. 
Ключові слова: конфлікт, медіація, вирішення конфлікту, медіатор, медіатор-
ська компетентність. 

 
 
Однією з ознак суспільства сучасного типу є висока конфліктогенність. Вона 

відображає наявність загрози суспільству. 
Питанням вирішення конфліктів займалися чимало науковців, зокрема А. Гав-

рилішин, В. Козирєв, К. Малигіна та ін. Однак на сьогоднішній день ще не з’ясовано 
усі аспекти зазначеної проблеми, зокрема майже недостатньо вивченим є питання 
можливостей й особливостей застосування технології медіації в конфліктології. 

Більшість науковців визначають медіацію як певний підхід до вирішення 
конфлікту, у якому нейтральна третя сторона забезпечує структурований процес для 
того, щоб допомогти конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнятного 
вирішення спірних питань. 

У всіх трактуваннях поняття медіації підкреслюється участь третьої сторони – 
медіатора, яка здійснює певну допомогу у налагодженні взаєморозуміння, інтереси 
якої не пов’язані безпосередньо з предметом непорозумінь. Активна третя сторона 
контролює процес, сприяє реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю 
адекватного рішення, зменшує емоційну напругу та інше. 

Хрістоф Бесемер, автор книги "Медіація. Посередництво в конфліктах", визна-
чає медіатора як посередника, який допомагає тим, хто сперечається, знайти 
взаємоприйнятне вирішення їх проблем [1, с. 14]. 
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Компетентнiсть медiатора, на нашу думку, характеризується сукупнiстю знань, 
умiнь i навичок, а також перш за все особистiсних, iнтелектуальних (когнiтивних) i 
емоцiйно-мотивацiйних особливостей. 

З огляду на те, що в науковiй лiтературi поняття "медiаторська компетент-
нiсть" – вiдсутнє, слiд подати його визначення для подальшого його аналiзу. Отже, 
медiаторська компетентнiсть – це комплекс професiйних знань, умiнь та навичок, а 
також досвiд власної дiяльностi, що дозволяють виносити об’єктивнi судження i 
приймати точнi рiшення для врегулювання конфлiкту. 

Тому, здiйснюючи пiдготовку фахівців до ролi медiатора на основi мети, 
завдань, принципiв медiацiї, ключовим є сформувати знання, умiння та навички 
здiйснювати соцiально-правововий захист осiб, що ґрунтуються на знаннях та 
практичних вмiннях iз дисциплiн конфлiктологiї, права, психологiї, юриспруденцiї, а 
також особистiсних характеристик та досвiду. 

На основi працi В. Шмига можна виділити наступнi рiвнi дослiджуваного 
феномену:  

 високий; 

 достатнiй; 

 задовiльний; 

 низький [2].  
Кожен рiвень мiстить певнi описовi характеристики розвитку дослiджуваного 

феномену. Розглянемо їх детальнiше. 
Високий рiвень розвитку медiаторської компетентностi характеризується 

сформованiстю у студентiв потреби у поглибленнi знань щодо застосування медiа-
тивних знань, умiнь, технiк; спрямованiстю на використання iдей педагогiчної 
iнноватики у своїй роботi. 

Суб’єкти навчання, якi володiють високим рiвнем дослiджуваного феномену, 
мають високу сприйнятливiсть до нововведень, мотивацiю до опанування 
змiстовними знаннями про новi науковi та новаторськi пiдходи з питань медiацiї. У 
них чiтко сформованi цiлi творчого майбутнього застосування медiаторських знань, 
умiнь на практицi. 

Майбутнi фахiвцi виявляють глибокi знання щодо особливостей застосування 
медiативних технiк та стилiв; коректно використовують спецiальну термiнологiю. Їм 
притаманний високий рiвень (вмiють добирати вiдповiднi методи i форми, можуть 
складати власнi плани проведення медiативних занять, якi вiдзначаються оригiналь-
нiстю та чiткою логiкою тощо); постiйний пошук нових, резервних можливостей для 
пiдвищення якостi власної педагогiчної працi.  

Достатнiй рiвень розвитку медiаторської компетентностi притаманний 
студентам, якi виявляють опосередкований iнтерес до використань iдей педагогiчної 
iнноватики у майбутнiй професiйнiй дiяльностi. Майбутнi фахiвцi демонструють 
потребу у поглибленнi знань щодо застосування медiацiї на практицi, проте вона не 
завжди детермiнована внутрiшнiми спонуками. Вони готовi долати перешкоди, що 
виникатимуть у професiйнiй дiяльностi шляхом використання медiацiї, проте не 
завжди впевненi у власних силах.  

Задовiльний рiвень характеризується тим, що у студентiв недостатньо розви-
нена потреба у поглибленнi знань щодо застосування медiаторської компетентностi, 
виявляється нестiйке прагнення до досягнення педагогiчних цiлей. Знання щодо 
особливостей застосування медiацiї є поверхневими. 

Низький рiвень розвитку медiаторської компетентностi притаманний студен-
там з несформованим пiзнавальним iнтересом, вiдсутнiстю внутрiшнiх мотивiв 
упроваджувати будь-якi iнновацiї у майбутнiй професiйнiй дiяльностi. У них не 
виникає потреба в оволодiннi професiйними знаннями, умiннями та навичками, 
необхiдними для використання медiацiї.  

Вони не здатнi оперувати спецiальною термiнологiєю, адже не розумiють її 
змiсту i значення, не вмiють аналiзувати результати своєї навчальної дiяльностi; 
усвiдомлюють важливість самоосвiти, саморозвитку. 

Медiаторська компетентнiсть повинна формуватися в освiтньому процесi, 
мета якого має полягати не стiльки в засвоєннi iнформацiї, скiльки в тому, щоб 
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прищепити навички самостiйного критичного мислення, зробити iнтелект пластич-
ним до засвоєння нових знань, сформувати соцiальну зрiлiсть. Така установка 
характерна для "iнновацiйних", "розвивальних", "критичних", "дiяльнiсних" концепцiй 
освiти [3].  

Найбiльш складним є процес пiзнання власних можливостей в ситуацiї невиз-
наченостi в конфлiктi. Людина, залучена в конфлiкт, втрачає здатнiсть осмислити 
конфлiкт i свою роль у ньому. Не потрібно втрачати таку здатнiсть, тим паче що 
конфлiкт – це предмет застосування його професiйних умiнь i для реконструювання 
конфлiктної реальностi йому необхiднi певнi знання, методи, теоретичнi конструкцiї, 
стереотипи поведiнки. 

Освiтнiй процес може бути розглянутий як перший етап у процесi розвитку i в 
подальшому формування медiаторської компетентностi, в ситуацiї, якщо його ядром 
є конфлiктна ситуацiя або реальний конфлiкт мiж суб’єктами взаємодiї. 

Однак поодинокi тi випадки, коли реальний конфлiкт стає предметом профе-
сiйної дiагностики iз застосуванням методiв, якi можуть бути освоєнi в навчальному 
процесi. 

Розглянемо п’ять специфiчних блоків медiаторської компетентностi: 
1) теоретичнi знання в галузi конфлiктологiї (педагогiчної, юридичної, 

психологiчної, соцiологiчної тощо); 
2) володiння соцiальними технологiями профiлактики, управлiння, мiнiмiзацiї 

деструктивних форм конфлiкту; 
3) формування професiйного типу мислення, що включає рефлексивнiсть, 

методологiчнiсть, об’ємнiсть, креативнiсть; 
4) володiння технологiями психогiгiєни i стресостiйкостi в конфлiктах; 
5) виконання етичного кодексу медiатора-практика [4]. 
До характеристик медiаторської компетентності належить: 

 високий ступiнь iнтелектуальної та емоцiйно-психологiчної напруженостi; 

 гнучкiсть форм проведення занять в режимi експерименту; 

 загострення реальних протирiч i конфлiктiв у процесi навчання; 

 поява непередбачених результатiв, пiд якими маються на увазi новi iдеї, 
вiдносини, погляди, методики, теоретичнi схеми тощо; 

 можливiсть переходу на якiсно новий рiвень розвитку технологiй прийняття 
управлiнських рiшень у конфлiктних ситуацiях тощо [5]. 

Конфлiкт може бути розглянутий як метод i використовуватися для 
формування медiаторської компетентностi. 

"Конфлiкт-метод" – це шлях пiзнання i спосiб побудови рацiональної дiяль-
ностi, а також освоєння конфлiктної дiйсностi з метою мiнiмiзацiї деструктивних 
елементiв у конфлiктi i переведення його в соцiально-позитивне русло. Вiн дозволяє: 

 провести дiагностику ситуацiї на мiкрорiвнi; 

 дати необхiднi засоби i методи роботи з самими учасниками конфлiкту; 

 розвивати рефлексивне мислення; 

 мiнiмiзувати руйнiвнi наслiдки; 

 виробляти стресостiйкi якостi в конфлiктi; 

 сприяти розвитку конфлiктологiчної компетенцiї [6]. 
Конфлiкт i конфлiктна взаємодiя розглядаються як необхiднi передумови та 

умови для розвитку i впровадження нових iдей, iнновацiй, а також для iнтелектуаль-
ного, комунiкативного, емоцiйно-психологiчного та професiйного розвитку особистостi. 

Практика показує, що типовими стратегiями поведiнки в конфлiктних ситуацiях 
є вiдхiд вiд комунiкацiї або компромiсна угода, що супроводжується псевдокомунiка-
цiєю. 

Навчання сприяє розвитку адекватних ситуацiй, психологiчних установок, а 
також розвитку навичок i вмiнь, якi допоможуть: 

 оптимально органiзувати свою поведiнку у важких ситуацiях соцiальної 
взаємодiї; 

 безконфлiктно вирiшувати проблеми в стосунках з iншими людьми; 

 контролювати власнi емоцiї, мотивацiї та оцiнки в конфлiктнiй ситуацiї; 

 сприяти розвитку психологiчних установок. 
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Вибiр методичного iнструментарiю для розвитку медiаторської компетентності 
обумовлений розвитком установок, навичок i умiнь, що забезпечують здатнiсть 
майбутнього працiвника в реальному конфлiктi здiйснювати дiяльнiсть, спрямовану 
на мiнiмiзацiю деструктивних форм конфлiкту i переведення соцiально-негативних 
конфлiктiв у соцiально-позитивне русло, тобто: 

а) розвиток обiзнаностi про дiапазон можливих стратегiй конфлiктуючих 
сторiн; 

б) вмiння посприяти в реалiзацiї конструктивної взаємодiї в конкретнiй конф-
лiктнiй ситуацiї, яка реалiзується в навичках i умiннях, що забезпечують: 

 збiр iнформацiї про конфлiкт; 

 уточнення iнформацiї про конфлiкт; 

 аналiз конфлiктної ситуацiї; 

 вибiр правильної моделi, тактики медiаторства; 

 вибiр адекватної обставинам конфлiкту стратегiї вирiшення конфлiкту; 

 зняття пiсляконфлiктної напруженостi; 

 аналiз виконаних дiй із вирiшення конфлiкту [7, с. 31]. 
Як уже зазначалось, медiаторська компетентнiсть – це комплекс професiйних 

знань, умiнь та навичок, а також досвiд власної дiяльностi, що дозволяють виносити 
об’єктивнi судження i приймати точнi рiшення для врегулювання конфлiкту. 
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Компетентность медиатора и ее особенности 
В статье затронута проблема роли медиации на пути к решению конфликтов. 
Раскрыты особенности компетентности медиатора. Проанализированы уров-
ни медиаторской компетентности. Рассмотрены ее специфические блоки и 
выбор методического инструментария для развития медиаторской компе-
тентности. 
Ключевые слова: конфликт, медиация, разрешение конфликта, медиатор, ме-
диаторская компетентность. 
 
Kuziv M. Z. 
Ph.D. ped Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department  
of Foreign Languages and Information and Communication Technologies,  
Ternopil National Economic University 

 
Mediator competence and its characteristics 
The article addresses the problem of the role of mediation to conflict resolution. In 
particular, it is noted that in all interpretations the concept of mediation emphasizes the 
involvement of a third party – the mediator. It is third party that controls the process, 
facilitates realistic assessment of the situation by the parties to an adequate decision 
making, reduces emotional tension, and so on. 
The essence of mediator’s competence is revealed, in particular, it is characterized by a 
set of knowledge, skills and abilities, and above all personal, intellectual, emotion and 
motivation features. 
The definition of the term "mediator’s competence" is presented as a complex of 
professional knowledge, skills and abilities, as well as the experience of its own activity, 
allowing to make objective judgments and accurate decisions to conflict settlement. 
Therefore, preparing specialists for mediator role on the basis of goals, tasks, principles 
of mediation, it is crucial to form the knowledge, skills and abilities to perform social and 
legal protection of persons based on knowledge, practical skills of conflictology, law, 
psychology, jurisprudence, as well as personal characteristics and experience. 
The levels of mediator competence are analyzed as high, sufficient, satisfactory and low 
ones. Specific blocks and characteristics of mediator competence are considered. 
It is found that the choice of methodological tools for the development of mediator’s 
competence is conditioned by the development of guidelines to provide the ability of a 
future employee who faces real conflict to perform activities aimed at minimizing 
destructive forms of conflict and translating social-negative conflicts into social-positive 
ones. 
Key words: conflict, mediation, conflict resolution, mediator, mediator competence. 
 

  


