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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Психологічні практики медіації» 

Курс: 5-й 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год 20 хв 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу; 

володіння основними термінами, положеннями дисципліни, розуміння взаємозв’язку 

основних ідей, понять, принципів у навчальному матеріалі; змістовність, логічність, 

грамотність викладу матеріалу; уміння застосовувати знання на практиці; уміння 

вирішувати практичні завдання. Розподіл балів за виконані завдання такий: 

2 теоретичні питання – 30 балів 

1 практичне завдання – 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів:    

Практичне завдання (зразок) 

Опишіть схематично проведення медіації (згідно з етапами), розкрийте зміст 

кожного етапу. 

До 11 класу у вересні прийшла Марія – дівчина - ВПО з Макіївки. Вона мешкала з 

дідусем, а батьки залишились на окупованій території, бо не могли залишити 

квартиру і свій бізнес. Дівчинка була тиха і спокійна, проте в класі її 

недолюблювали. Один з учнів (Назар) почав її постійно принижувати, ображати, їй 

постійно дорікали, що вона чужинка, насміхалися з неї. Вона все більше закривалась 

і не йшла на контакт. Дідусь телефоном повідомив класному керівнику, що дівчина 

відмовляється ходити до школи. 

Класний керівник запропонував їм піти на медіацію. 

 

Додаткова інформація: 

Назар у серпні втратив батька, який був військовим і загинув на Сході України під 

час АТО. У нього було упереджене ставлення до всіх переселенців, адже кожного з 

них він звинувачував у смерті батька. 

Марія – вихована і спокійна дівчина. Те, що її не приймали до колективу, дуже її 

бентежило. Вона найбільше симпатизувала та співчувала Назару, тому що його 

батько загинув саме на її землі. Проте дівчина не могла ніяк переконати його, тому 
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