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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 5  

Семестр 9  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 32  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 50  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про 

медіацію,  набуття практичних навичок у розв’язанні конфліктів, вироблення 

вмінь асертивної поведінки, умінь і навичок ефективного вирішення 

проблем, організації взаємодії сторін конфлікту. 

Завдання: 

 аналіз особливостей, принципів, видів та прийомів медіації;  

 розкриття значення медіативних практик у процесі розв’язання  

конфліктів; 

 вивчення способів конструктивного розв’язання  конфліктів; 

 формування навичок розв’язання конфліктів, посередництва у 

конфліктах; 

 вдосконалення навичок саморегуляції майбутніх фахівців; 

 формування навичок організації взаємодії сторін у конфлікті та 

управління конфліктами. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологічні 

практики медіації» у студентів формуються такі навчальні 

компетентності:  

 навички орієнтації в сучасних джерелах інформації та вміння 

використовувати бази даних, програмні ресурси, глобальні 

комп’ютерні мережі та ін, 
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 знання психологічних теорій і фактів для вирішення прикладних 

проблем психологічного супроводу професійного становлення 

особистості, 

 здатність описувати нестандартні, складні ситуації, аргументувати 

прийняття рішень у межах професійної компетентності та керувати їх 

реалізацією в практичній діяльності, 

 здатність поширювати комплексний професійний вплив на особистість 

для гармонізації її становлення, 

 уміння мотивувати людей та координувати їх діяльність для 

досягнення спільних цілей, 

 здатність поширювати медіативні практики в умовах особистісно-

професійних конфліктів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 
Розподіл годин між видами 

робіт 
Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак
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ч
н

і 

Л
аб

о
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о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Медіація як спосіб розв’язання конфліктів 

 

Тема 1. Посередництво у вирішенні 

конфліктів 

16 2 2    12 

Тема 2. Запровадження технології 

медіації в Україні 

4 2 2     

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4    12 

Змістовий модуль 2. Функції та ролі медіатора 

 

Тема 1. Завдання, функції та ролі 

медіатора 

2 2      

Тема 2. Медіація як процедура 16  4    12 

Тема 3. Трансформативний підхід до 

медіації. 

2  2     

Модульний контроль 2  

Разом 22 2 6    12 
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Змістовий модуль 3. Етичні аспекти медіації 

 

Тема 1. Етика медіатора 4 2 2    12 

Тема 2. Інтереси та позиції сторін в 

конфлікті 

18  4    14 

Модульний контроль 2  

Разом 24 2 6    14 

Змістовий модуль 4. Види медіації 

Тема 1. Медіація в навчальному 

закладі 

16 2 2    12 

Тема 2. Сімейна медіація 4 2 2     
Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4    12 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 120 12 20    50 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Медіація як спосіб розв’язання конфліктів 

 

Лекція 1. Посередництво у вирішенні конфліктів  
Поняття і види конфлікту. Конфлікт у професійній діяльності психолога. 

Шляхи вирішення конфлікту. Конструктивний підхід. Стратегії виходу з 

конфлікту за К. Томасом. Посередництво. Участь третьої сторони у 

розв’язанні конфлікту 

Основні поняття теми: 

Конфлікт, міжособистісний конфлікт, груповий конфлікт, сторони,  

мотиви сторін, уникнення, відхід, протиборство, компроміс, співпраця 
 

Семінар 1.Теоретичні основи медіації. 

 

Лекція 2. Запровадження технології медіації в Україні  

Передумови впровадження медіації в Україні: законодавчі ініціативи.  

Проект Закону України «Про медіацію», його аналіз. Організації, які 

пропагують використання медіації в Україні. 

 

Основні поняття теми: 

Медіація, медіатор, добровільність, розв’язання конфлікту 

 

Семінар 2. Закордонний досвід використання медіації в соціальній сфері 
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Змістовий модуль 2. 

 Функції та ролі медіатора 

 

Лекція 3. Завдання, функції та ролі медіатора  
Основні функції медіатора. Завдання медіатора. Основні цілі медіації. 

Асертивність в роботі медіатора. Ролі медіатора. Базові навички медіації. 

 

Основні поняття теми: 

Асертивність, організація діалогу, потреби сторін, інтереси сторін 

 

Семінар 3. Медіація як процедура 

Семінар 4.Техніки медіації 

Семінар 5. Трансформативний підхід до медіації. Теорія  

ненасильницького спілкування М.Розерберга. 

 

Змістовий модуль 3.  

Етичні аспекти медіації 

 

Лекція 4. Етика медіатора 

Європейський кодекс поведінки медіаторів. Конфіденційність як обов’язкова 

умова медіації. Нейтральність та неупередженість медіатора. Конфлікт інтересів. 

 

Основні поняття теми: 

Конфіденційність, нейтральність, неупередженість, самовизначення сторін 

 

Семінар 6. Етичні норми в роботі медіатора 

 

Семінар 7. Інтереси та позиції в конфлікті: виявлення та пропрацювання 

Семінар 8. Нейтралізація емоцій сторін 

 

Змістовий модуль 4.  

Види медіації 

 

Лекція 5. Медіація в навчальному закладі 
 

Поняття шкільної медіації. Медіація ровесників. Створення та організація 

роботи шкільної служби порозуміння. Проведення Кола. Тренінги 

підготовки шкільних медіаторів. Роль координатора ШСП. 

 

Основні поняття теми: 

Шкільна медіація, відновний підхід, конфліктність, безпечна громада 

Семінар 9. Шкільна медіація 
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Лекція 6. Сімейна медіація  

Типологія сімейних конфліктів. Технології роботи психолога з сімейними 

конфліктами. Сімейна медіація в Україні. Особливості проведення процедури 

медіації під час врегулювання сімейних конфліктів. 

 

Основні поняття теми: 

Сімейний конфлікт, інтереси, сімейна медіація, цінності 

 

Семінар 10. Практики сімейної медіації 

 

  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 1 1 2 2 
Відвідування семінарських 

занять 
1 2 2 3 3 3 3 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 3 30 2 20 
Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом  54  64  64  54 
Загальна кількість балів – 236 

Розрахунок коефіцієнта: 236:60 = 3,93 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1.  

Медіація як спосіб розв’язання конфліктів 

 

Тема 1. Посередництво у вирішенні конфліктів – 12 год. 

Скласти  програму саморозвитку «Вдосконалення комунікативних навичок», 

вказати не менше 3 комунікативних навичок, які студенту необхідно 

розвивати, кроки для відпрацювання навичок, критерії, винагороду за успішну 

роботу. Реалізувати на практиці блок програми, вказати  результат 

(ефективність)  – 5 балів.  
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Змістовий модуль 2.  

Функції та ролі медіатора 

 

Тема 4. Медіація як процедура –12 год. 

Опрацювавши зміст розділу із книги Х. Бесемера, скласти пам’ятку для 

медіатора «Фази медіації», сформулювати основні положення кожного етапу 

медіації – 5 балів. 

 

Змістовий модуль 3. 

 Етичні аспекти медіації 

 

Тема 6 Етика медіатора – 14 год. 

Ознайомившись з рекомендованою літературою, описати свою практику 

регулювання емоцій (власних і інших людей) у конфліктних ситуаціях – у 

формі щоденника (не менше 10 описаних днів) – 5 балів.  

 
Змістовий модуль 4.  

Види медіації 

  

Тема 8. Медіація в навчальному закладі – 12 год. 

Опрацювавши розділ 2 із книги «Шкільна служба розв’язання конфліктів», 

створити модель служби розв’язання конфліктів у закладі вищої освіти – 5 

балів. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 
Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 

залежить від дотримання таких критеріїв: 
 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б. 
9.  

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  

 

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість балів 
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Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 
тести  15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації й 

узагальнення змісту навчальної 

дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 

до застосування знань на практиці) 

психологічна 

задача 
6 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

1. Поняття конфлікту. Структурна модель конфлікту.  

2. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів.  

3. Динаміка конфлікту. Ескалація конфлікту. 

4. Поняття медіації. Завдання медіатора. 

5. Сфери застосування медіації.  

6. Організації, що пропагують використання медіації в Україні. 

7. Функції медіатора. 

8. Принципи та процедура медіації. Етапи медіації.  

9. Ефективність медіації порівняно з іншими процедурами розв’язання 

конфліктів.  

10. Асертивність як здатність відстоювати власні інтереси. Її роль в 

процесі медіації 

11. Використання Я-тверджень у роботі з конфліктами.  

12. Техніки активного слухання та їх використання в медіації 

13. Опис потреб та інтересів, висловлювання емоцій, потреб учасників у 

конфліктних ситуаціях. 

14. Етичні норми у практиці медіатора.  

15. Конфіденційність, безоцінність, неупередженість у медіації.  

16. Особливі випадки в практиці медіації.  

17. Етапи та завдання кожного етапу медіації. Організація рівної участі 

сторін у прийнятті рішення. 

18. Робота з емоціями в медіації. 

19. Поняття шкільної медіації, її особливості. 

20. Практика сімейної медіації. 

21. Нейтралізація емоцій сторін конфлікту 

22. Підходи до вирішення конфліктів, їх ефективність. 

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

у конфлікті. 

24. Розмежування позицій та інтересів учасників. Основні людські потреби 

та їх врахування в медіації. 

25. Застосування технік саморегуляції в роботі медіатора.   
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26. Врахування аргументів сторін і об’єктивних критеріїв у процесі 

переговорів. 

27. Методи організації діалогу сторін. Ключові запитання для виявлення 

істинних потреб сторін. 

28. Навички ефективної комунікації в діяльності медіатора. 

29. Практичне завдання. 

Практичне завдання (зразок) 

Опишіть схематично проведення медіації (згідно з етапами) 

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 вирішила, що краще їй не 

ходити на навчання і почекати, доки все владнається саме собою. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 



 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 
Навчально-методична картка дисципліни «Психологічні практики медіації» для студентів напряму підготовки 053 «Психологія» 

Разом:  120 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 20 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 50 год, семестровий 

контроль – 30 год.  

   

Назва  

модуля 

Змістовий модуль 1 

Медіація як спосіб 

розв’язання конфліктів 

Змістовий модуль 2 

Функції та ролі медіатора 

 

Змістовий модуль 3. 

Етичні аспекти медіації 

 

Змістовий модуль 4 

Види медіації 

Кількість 

балів 

 за модуль 

54 бали 64 бали 64 бали 54 бали 

Теми лекцій 1. Посередництво у вирішенні 

конфліктів (1 бал) 

2. Запровадження технології 

медіації в Україні (1 бал) 

 

3. Завдання, функції та ролі 

медіатора (1 бал) 

4. Етика медіатора. (1 бал) 

 

5. Медіація в навчальному 

закладі (1 бал)  

6. Сімейна медіація (1 бал) 

 

Кількість 

балів 

2 бали 1 бал 

 

1 бал 2 бали 

Теми  

семінарських 

занять  

1. Теоретичні основи медіації. 

(11 балів) 

2. Закордонний досвід 

використання медіації в 

соціальній сфері (11 балів)  

 

3. Медіація як процедура 

(11балів) 

4.Техніки медіації (11 балів) 

5.Трансформативний підхід до 

медіації. Теорія 

ненасильницького спілкування 

М.Розерберга.  (11 балів) 

6. Етичні норми в роботі 

медіатора (11 балів) 

7. Інтереси та позиції в 

конфлікті: виявлення та 

пропрацювання  (11 балів) 

8.Нейтралізація емоцій сторін 

конфлікту (11 балів) 

9. Шкільна медіація (11 балів) 

10. Практики сімейної медіації 

 (11 балів) 

 

  

К-сть балів 22 бали 33 бали 33 бали 22 бали 

Самостійна  

робота 
Програма саморозвитку 

комунікативних навичок 

Пам’ятка «Фази медіації» 

 

Опис практики регулювання 

емоцій 

 

Модель служби розв’язання 

конфліктів 

Кількість 

балів 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види  Модульна контрольна робота Модульна контрольна робота – Модульна контрольна робота – Модульна контрольна робота – 
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поточного 

контролю 
– 25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 236 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 3,93 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен (40 балів) 
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8. Рекомендовані джерела 

 

 

Основна література: 

 

1. Горова А., Коваль Р. Базові навички медіації. – К., 2017. –  50 с. 

2. Глазл Ф. Самопомощь в конфликте. – Калуга: Духовное познание, 2012. – 

Режим доступу –http://pedlib.ru/Books/6/0402/6_0402-5.shtml#book_page_top. 

3. Гірник А.М. Основи конфліктології / А. Гірник. – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 222 с.  

 

Додаткова література: 

 

1. Миронова О.М. Конфліктологія: навч. посіб. / О.М. Миронова. – Х.: ХНЕУ, 

2011 – 167 с. 

2. Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: 

Підручник. - Рівне: Перспектива, 2008. - 240 с. 

3. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посіб. / М.В. 

Цюрупа. – К.: Кондор, 2009. – 192 с. 

4. Словник конфліктологічних термінів: 

https://pidruchniki.com/19030106/psihologiya/slovnik_terminiv_konfliktologiya  

 

9.Додаткові ресурси  

 

1. Фільм про медіацію, відзнятий УЦМ, ч.1 
https://www.youtube.com/watch?v=taEx_tzioyg 

2. Фільм про медіацію, відзнятий УЦМ, ч.2 
https://ukrmediation.com.ua/ua/korysna-informatsiia/video/video/film-pro-mediatsiiu-

nominant-mizhnarodnoho-konkursu-cedr-awards-vidzniatyi-utsm-za-pidtrymky-ifc-

chastyna-2 

 

 

 

 

https://pidruchniki.com/19030106/psihologiya/slovnik_terminiv_konfliktologiya
https://www.youtube.com/watch?v=taEx_tzioyg
https://ukrmediation.com.ua/ua/korysna-informatsiia/video/video/film-pro-mediatsiiu-nominant-mizhnarodnoho-konkursu-cedr-awards-vidzniatyi-utsm-za-pidtrymky-ifc-chastyna-2
https://ukrmediation.com.ua/ua/korysna-informatsiia/video/video/film-pro-mediatsiiu-nominant-mizhnarodnoho-konkursu-cedr-awards-vidzniatyi-utsm-za-pidtrymky-ifc-chastyna-2
https://ukrmediation.com.ua/ua/korysna-informatsiia/video/video/film-pro-mediatsiiu-nominant-mizhnarodnoho-konkursu-cedr-awards-vidzniatyi-utsm-za-pidtrymky-ifc-chastyna-2

