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Київський університет імені Бориса Грінченка 
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Програма іспиту з дисципліни 
«Теорія та практика соціальної медіації» 

1 курс 
Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма «Соціальна педагогіка» 
Форма проведення: тестування на платформі 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21836  
Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40  
Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; 
теоретико-практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутість відповіді, 
визначення основних понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, 
уміння використовувати теоретичні знання під час практичних завдань; 
практичне завдання – технологічна та методична грамотність, точність 
виконання практичного завдання. Оцінка за іспит виставляється автоматично 
програмою ADTester в електронному курсі на платформі: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21836  
Орієнтовний перелік питань: 
І. Теоретичні завдання: 

1. Сутність соціальної медіації.  
2. Конфлікт як предмет соціальної медіації.  
3. Специфічні характеристики медіації як способу розв’язання конфлікту.  
4. Види соціальної медіації.  
5. Можливості, переваги та обмеження соціальної медіації порівняно із 

іншими формами подолання конфліктів.  
6. Принципи соціальної медіації.  
7. Ролі та функції медіатора. 
8. Професійна етика медіатора.  
9. Компетентності медіатора.  
10. Посередництво (медіація) як соціальна послуга.  
11. Сутність посередництва як соціальної послуги. Медіація як складова 

послуги посередництва.   
12. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації).  
13. Суб’єкти послуги посередництва.  
14. Умови та процес надання соціальної послуги посередництва.  
15. Критерії ефективності соціальної послуги посередництва (медіації).  
16. Взаємозв’язок соціальної послуги посередництва (медіації) з іншими 

практиками, пов’язаними із медіацією.  
17. Процедура медіації.  



18. Етапи (стадії, фази) процесу медіації.  
19. Діяльність медіатора на етапі премедіації. 
20. Діяльність медіатора підготовчій стадії медіації. 
21. Діяльність медіатора на стадіях збору інформації та визначення тем для 

обговорення.  
22. Діяльність медіатора на етапі роботи з інтересами та потребами сторін. 
23. Діяльність медіатора на етапі пошуку варіантів вирішення конфліктної 

ситуації.  
24. Діяльність медіатора на етапі оцінки варіантів вирішення конфліктної 

ситуації. 
25. Діяльність медіатора на етапі прийняття рішення та оформлення 

домовленостей. 
26. Діяльність медіатора на етапі на етапі постмедіації.  
27. Оцінювання результатів медіації.  
28. Особливості різних моделей медіації.  
29. Медіація як вид професійної діяльності.  
30. Майстерність медіатора.  
31. Застосування медіатором професійних технік та прийомів спілкування на 

різних етапах процесу медіації.  
32. Професійна підготовка медіатора. 
33. Організація та проведення посередництва і медіації в системі надання 

соціальних послуг.  
34. Особливості діяльності медіатора в сфері врегулювання сімейних 

конфліктів  
35. Особливості діяльності медіатора в сфері вирішення трудових і 

корпоративних спорів.  
36. Медіація в адміністративно-правових відносинах.  
37. Відновне правосуддя як сфера застосування соціальної медіації.  
38. Специфіка організації та проведення відновної медіації і відновних 

конференцій.  
39. Шкільна медіація як метод діяльності соціального педагога навчального 

закладу.  
40. Медіація за моделлю «рівний-рівному». 
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