




 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Представлена  програма розроблена для студентів Інституту людини 

спеціальності за напрямом підготовки 053 «Психологія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти освітньо-професійної програми очної (денної) форми навчання. 

Актуальність вивчення даної дисципліни пов'язана із зростанням напруженості у 

суспільстві, що виявляється у формі численних протиріч та конфліктів. Діяльність 

вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність для фахівців-

психологів знань і навичок у сфері медіації, а саме: розуміння феномену 

конфліктів, суті процесу медіації, практичних навичок організації взаємодії між 

сторонами конфлікту.  

З розвитком ринкової економіки і впровадженням конкурентних відносин 

питання розгортання конфліктів, їх ефективного подолання набувають все 

більшої значущості. Тому на етапі реформування національної вищої освіти 

набуває практичного значення питання впровадження психологічних практик 

медіації в систему підготовки кадрів, зокрема психологів. 

Робочу навчальну програму укладено відповідно до вимог європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчання. 

«Психологічні практики медіації» як нормативна навчальна дисципліна має 

тісний зв'язок з дисциплінами професійно-психологічного спрямування: 

загальною, соціальною психологією, психологічним консультуванням, 

психодіагностикою, конфліктологією. 

Метою вивчення курсу є формування системи знань про медіацію,  природу 

конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, вироблення вмінь 

асертивної поведінки, умінь і навичок ефективного вирішення проблем, 

організації взаємодії сторін конфлікту. 

Основні завдання навчальної дисципліни “Психологічні практики медіації”:  

− сформувати у студентів наукові уявлення про медіацію, процес медіації та її 

принципи, природу конфліктів, їх динаміку; 

− сформувати у студентів навички вирішення конфліктів, посередництва у 

конфліктах; саморегуляції; 

− сформувати навички організації взаємодії сторін у конфлікті; 

− сформувати систему практичних навичок управління конфліктами.  

Засобами для досягнення мети курсу є поєднання лекційного викладу (що 

стосується змісту, процесу та принципів медіації, природи конфліктів, способів 

впливу на поведінку сторін конфлікту) із семінарськими заняттями, де студент 

набуває практико орієнтованих навичок застосування технік медіації, 

саморегуляції у практичних ситуаціях діяльності, а також самостійна робота 

студента, що перевіряється у співпраці з викладачем на індивідуальних заняттях.  



Теми, запропоновані в програмі, відповідають внутрішній логічній 

структурі предмету і розкривають значення психологічних практик медіації в 

майбутній професійній діяльності. 

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати:  

− закономірності, функції, принципи медіації; 

− елементи зовнішнього впливу на людей, що перебувають у конфлікті; 

− методи організації діалогу сторін конфлікту; 

− техніки виявлення інтересів та позицій сторін; 

− методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами. 

По закінченні вивчення дисципліни студенти будуть уміти:  

− виявляти інтереси та позиції сторін в процесі аналізу конфлікту; 

− використовувати прийоми активного слухання; 

− діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних 

конфліктологічних понять; 

− спонукати сторони до пошуку конструктивного вирішення конфлікту, до 

взаємодії в конкретних виробничих і навчальних умовах; 

− проводити переговори, управляти конфліктами; застосовувати техіки 

медіації в конфліктній взаємодії.  

Внаслідок опанування змісту нормативної навчальної дисципліни 

«Психологічні практики медіації» у студентів буде сформовано такі навчальні 

компетентності:  

− уміння ефективно планувати та організовувати діяльність щодо розв’язання 

конфліктів; 

− уміння проводити переговори; 

− здатність до організації та проведення процедури медіації; 

− навички реалізації принципів медіації; 

− здатність до системного навчання з метою підвищення власної 

конфліктологічної та комунікативної компетентності. 

Кількість годин, відведених навчальним планом для курсу «Психологічні 

практики медіації», становить 120 годин, 4 кредити, з них: лекції – 12 год., 

семінарські – 20 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 50 год.  

Завершується вивчення курсу екзаменом. 

 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ МЕДІАЦІЇ» 

 

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність 

(спеціалізація), 

освітньо-професійна 

програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Шифр та 

назва галузі 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

053 «Психологія» 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 5-й  

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

9-й  

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

Другий (магістерський) 

освітній рівень 

 

12 год. 

Семінарські 

    20 год. 

 

 

Вид контролю: 

    

Екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви теоретичних розділів 
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Змістовий модуль І.  

Феномен конфлікту.  Медіація як спосіб розв’язання  конфліктів 

1. Сутність конфлікту.  Психологічні 

особливості поведінки людей у 

12 6 2 4 6   



конфлікті 

2 Медіація як спосіб розв’язання  

конфліктів 

18 6 2 4 12   

3 Асертивність у конфліктній взаємодії.   11 4 2 2 7   

 Разом: 45 16 6 10 25 4  

Змістовий модуль ІІ 

Методи ведення переговорів 

4. Етика медіатора. Організація взаємодії 

сторін  у конфлікті 

12 6 2 4 6   

5. Культура і методи ведення переговорів 18 6 2 4 12   

6.  Особливості роботи з альтернативами в 

ході медіації 

11 4 2 2 7   

Разом: 45 16 6 10 25 4  

Екзамен       30 

Всього за навчальним планом: 120 32 12 20 50 8 30 



 

ІІІ. ПРОГРАМА 

Змістовий модуль I. 

Медіація як спосіб розв’язання конфліктів 

 

Тема 1.  Сутність конфлікту.  Психологічні особливості поведінки людей у 

конфлікті (2год) 

Поняття конфлікту. 

Структурна модель конфлікту. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. 

Динаміка конфлікту. Ескалація конфлікту. 

Семінар 1. Сутність, динаміка конфліктів 

Семінар 2. Стилі поведінки в конфлікті  

 

 

Тема 2. Медіація як спосіб розв’язання конфліктів (2 год) 

 

Історія медіації. Сфери застосування. Принципи та процедура медіації. Етапи 

медіації. Ефективність медіації порівняно з іншими процедурами розв’язання 

конфліктів.  

Семінар 3. Принципи та процедура медіації 

Семінар 4. Техніки медіації 

 

 

Тема 3. Асертивність у конфліктній взаємодії (2 год) 

 

Асертивність як здатність відстоювати власні інтереси. Опис ситуацій, 

висловлювання емоцій, власних потреб, опис бажаних змін, варіанту вирішення 

ситуації.  

Семінар 5.  Інтереси та позиції в конфлікті 

 

Змістовий модуль IІ. Культура і методи ведення переговорів 

 

Тема 4. Етика медіатора. Організація взаємодії сторін  у конфлікті (2 год) 

 

Етичні норми у практиці медіатора. Конфіденційність. Безоцінність, 

неупередженість. Швидкість проведення справи. Передача справи іншому 

медіатору.  Особливі випадки в практиці медіації. Етапи та завдання кожного 

етапу медіації. Організація рівної участі сторін у прийнятті рішення. 

Семінар 6. Етичні норми в роботі медіатора 

Семінар 7. Використання Я–тверджень у роботі з конфліктами. Техніки 

активного слухання 

  

 

Тема  5. Культура і методи ведення переговорів (2 год) 

 



Переговори і позиції учасників. Позиційний торг, його обмеження. М’який та 

жорсткий підходи. Принципові переговори, їх особливості. Ключові поняття: 

люди, інтереси, варіанти, критерії. Подвійні інтереси учасників. Картини 

реальності в переговорах. 

Семінар 8.  Нейтралізація емоцій сторін конфлікту 

Семінар 9. Культура і методи ведення переговорів 

 

 

Тема 6. Особливості роботи з альтернативами в ході медіації (2 год) 

 

Врахування аргументів сторін і об’єктивних критеріїв. Вибір взаємовигідного 

варіанта. Турбота про інтереси усіх учасників. Визначення НАОР (найкращої 

альтернативи обговорюваному рішенню).Роль запитань і пауз у переговорах. 

Семінар 10 . Особливості роботи з альтернативами в ході медіації 

 

 

 

 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1. Сутність, динаміка конфліктів (2 год) 

Поняття конфлікту. Структурна модель конфлікту.  

Динаміка конфлікту. Ескалація конфлікту. 

Прихований період. Відкритий період. Післяконфліктна ситуація 

Підходи до вирішення конфліктів (інтереси, право, влада). Розрізнення позицій та 

інтересів. 

 

Семінарське заняття № 2 Стилі поведінки в конфлікті  (2 год) 

Стилі поведінки у конфліктній ситуації. Рішення «виграш» - «виграш» у 

конфлікті. 

Сприймання і його роль у конфлікті. 

Обговорення ситуацій. 

Занотувати основні тези за підпунктом 3.2  «Стилі поведінки у конфліктній 

ситуації» за підручником А. Гірник «Основи конфліктології» 

 

Семінарське заняття № 3 Принципи та процедура медіації (2 год) 

Історія медіації. Сфери застосування. Принципи та процедура медіації. 

Самовизначення сторін, нейтральність, безоцінність, конфіденційність. Медіація 

та інші методи врегулювання спорів. Законодавча база медіації. 

 

Семінарське заняття № 4 Техніки медіації (2 год) 

Особливості встановлення контакту.  

Активне слухання. Я-повідомлення. Робота з емоціями сторін. 

Аналіз ситуацій конфлікту. 

 

Семінарське заняття № 5 Інтереси та позиції в конфлікті (2 год) 

Розмежування позицій та інтересів учасників. Основні людські потреби.  



Ключові запитання для виявлення істинних потреб сторін. Методи організації 

діалогу сторін.  

Практичні вправи, робота в групах, розгляд особистих ситуацій 

 

Семінарське заняття № 6. Етичні норми в роботі медіатора (2 год) 

Етика медіатора. Особливі випадки в практиці медіації.  

Практичні вправи, робота в групах, розгляд ситуацій 

 

Семінарське заняття № 7 Використання Я-тверджень у роботі  

з конфліктами. Техніки активного слухання (2 год) 

Безоціночне спостереження. Визнання почуттів. Визнання потреб. 

Висловлювання прохань. Відпрацювання Я-тверджень у навчальних сесіях. 

Вдосконалення технік активного слухання.  

Практичні вправи, робота в групах, розгляд особистих ситуацій 

 

Семінарське заняття № 8 Нейтралізація емоцій сторін  (2 год) 
Відпрацювання технік саморегуляції. Трансформування гніву. Самоемпатія. 

Робота з критикою. 

Нейтральність медіатора як основа довіри. Застосування прийомів уточнення, 

перефразування, резюмування. Техніка «кільце». Задоволення запитів клієнтів. 

Розмежування позицій та інтересів. Роль зворотного зв’язку. 

Практичні вправи, робота в групах, розгляд особистих ситуацій 

 

Семінарське заняття № 9  Культура і методи ведення переговорів  (2 год)  
Переговори і позиції учасників.  

М'який та жорсткий підходи. Принципові переговори. Розмежування учасник - 

проблема. Подвійний інтерес учасників. Зв'язок: позиція – принципи, дії 

учасників («врятувати обличчя»). Усвідомлення і вираження почуттів. Труднощі в 

переговорах і їх подолання.  

 

Семінарське заняття № 10 Особливості роботи з альтернативами в ході 

медіації (2 год) 

Врахування аргументів сторін і об’єктивних критеріїв. Вибір взаємовигідного 

варіанта. Турбота про інтереси інших. Визначення НАОР (найкращої 

альтернативи обговорюваному рішенню). Роль запитань і пауз у переговорах. 

Відпрацювання навичок пошуку альтернатив. 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Провідними завданням для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни є: 

 теоретичне опрацювання отриманої інформації з певної теми; 

 виконання творчої роботи; 

 практичне застосування отриманих знань у підготовці до семінарських та 

практичних занять; 

 постійне ведення термінологічного словника (кожний понятійно 

опрацьований модуль – 5 балів).  



Творча робота за змістом може бути представлена у формі міні-тренінгу, проекту, 

консультативної програми, алгоритму роботи з певним контингентом клієнтів. Творча 

робота має відображати проблематику використання практик медіації для розв’язання 

конфліктів. 

 

VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологічні практики 

медіації» оцінюються за європейською кредитною трансферно-накопичувальною 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 

знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100 

(рейтингові показники успішності подані у Таблиці 7.1). 

Таблиця 7.1 

Рейтингові показники успішності у ECTS 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

9. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 

контролю подано у табл. 7.2.  

 

 



Таблиця 7.2 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового 

контролю 

  № 

 п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових балів 

1 Відвідування лекцій  6 

2 Семінарські заняття 110 

3 Самостійна робота 20 

4 Модульні контрольні роботи 100 

5 Загальна максимальна кількість поточних балів 2,36 

6 Коефіцієнт 3,52 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

 

 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни 

“Психологічні практики медіації” застосовуються такі методи: 

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда.. 

-  методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе. 

- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Студенти мають право на зарахування заліку за результатами 

підсумкового контролю. 

VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

 словесні: лекція,  інтерактивна лекція, семінар, дискусія, .  

 наочні: спостереження,  демонстрація.  

 практичні: вправи, аналіз ситуацій, програвання ролей, кейс-метод,  

  брейнштормінг. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота магістрів: з друкованими та електронними 

інформаційними носіями; виконання творчого завдання. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни. 

 

IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

Викладання навчальної дисципліни «Психологічні практики медіації» 

відбувається на основі таких складових методичного забезпечення:  



 друковані джерела, що відображають зміст науки (підручники, 

посібники, публікації у фахових виданнях); 

 Інтернет-джерела, що відображають зміст науки;  

 засоби підсумкового контролю. 
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Навчально-методична карта дисципліни «Психологічні практики медіації»,  

напрям підготовки 053 «Психологія» 

 

Всього 120 годин, з них: лекції – 12 год., семінарські – 20 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 60 год. 

Коефіцієнт 3,52. Форма контролю – екзамен. 
   

Назва  

модуля 
Змістовий модуль 1 

Медіація як практика роботи з конфліктами 

Змістовий модуль 2 

Методи ведення переговорів 

 

Кількість балів 

 за модуль 
108 балів 108 балів 

Теми лекцій 1. Сутність конфлікту. 

 Психологічні особливості поведінки людей у конфлікті (1 бал) 

2. Медіація як спосіб розв’язання  конфліктів  (1 бал) 

3. Асертивність у конфліктній взаємодії (1 бал) 

4. Етика медіатора. Організація взаємодії сторін  у конфлікті (1 

бал) 

5.Культура і методи ведення переговорів (1 бал)  

6.Особливості роботи з альтернативами в ході медіації (1 бал) 

 

Теми  

семінарських 

занять  

 

1.Сутність, динаміка конфліктів (11 балів) 

2. Стилі поведінки в конфлікті (11 балів)  

3. Принципи та процедура медіації (11 балів) 

4. Техніки медіації (11 балів)  

5. Інтереси та позиції в конфлікті (11 балів) 

 

6. Етичні норми в роботі медіатора (11 балів) 

7.  Використання Я –тверджень у роботі з конфліктами. Техніки 

активного слухання (11 балів) 

8. Нейтралізація емоцій сторін конфлікту (11 балів) 

9. Культура і методи ведення переговорів  (11 балів) 

10. Особливості роботи з альтернативами в ході медіації (11 

балів) 
Самостійна  

робота 

20 балів 

Види  

поточного 

контролю 

МКР 1 - 25 балів МКР 2 - 25 балів МКР 3 - 25 балів МКР 4 - 25 балів 

Екзамен 

 
40 балів 
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