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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин 

– 120 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

магістерський 

 

 

 

за вибором 

 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

6 год.  год. 

Практичні, семінарські 

34 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік 



 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою є вивчення теоретико-методологічних основ організації,  ведення 

ефективних переговорів та управління переговорним процесом, опанування 

студентами знань про медіацію як посередництво у вирішенні конфліктів 

різного типу. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Практикум з 

медіаторних технологій в соціальній роботі»: розкриття соціально-

психологічних особливостей ведення та управління переговорним процесом в 

ролі медіатора, психології переговорної діяльності; набуття студентами 

практичних навичок та умінь щодо застосування сучасних медіаторних 

технологій, стратегій, тактик, методів, прийомів організації і ведення 

переговорів; формування навичок посередника; формувати уміння організації 

окремих етапів та цілісного процесу посередництва (медіації) для розв'язання  

конфліктів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 03. Здатність розробляти критерії для оцінювання якості виконуваних 

робіт та забезпечувати їх належне виконання. 

ЗК 07. Здатність до адаптації до нових умов, оперативного прийняття 

рішень та дії в новій/складній ситуації при невизначених умовах. 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 

СК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері 

соціальної роботи, до пошуку результатів управління, встановлення 

взаємозалежності, сполученості між цілями і задачами, закладеними в 

управлінських рішеннях, і реально здобутими результатами управління. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 06. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, 

розвивати професійні навички та якості, підвищувати професійну кваліфікацію. 



 

 

ПРН 08. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях, вирішувати проблеми на основі висунення і обгрунтування гіпотез, 

ставити мету, планувати діяльність, здійснювати збір і аналіз інформації, 

виконувати експеримент, представляти результати дослідження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Переговори як спосіб вирішення конфлікту. 

Тема 1. Теоретичні основи переговорного процесу. 

Тема 2. Переговорний процес як універсальний спосіб розв’язання 

конфліктів. 

Тема 3. Психологія переговорного процесу. 

Тема 4. Підготовка, організація та проведення ефективних переговорів. 

Тема 5. Специфіка проведення переговорів в практиці соціальної 

роботи. 

 

Змістовий модуль 2. Посередництво (медіація) в переговорах. 

Тема 6. Поняття, структура, види та типи посередництва. 

Тема 7. Функції, етапи та моделі посередництва (медіації). 

Тема 8. Технології посередництва. 

Тема 9. Проблеми у реалізації посередницької діяльності. 

Тема 10. Практикум посередництва в трудових конфліктах. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

ус

ьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи до самоменеджменту. 

Тема 1. Теоретичні 

основи переговорного 

процесу. 

10 2    8       

Тема 2. Переговорний 

процес як 

14 2 4   8       



 

 

універсальний спосіб 

розв’язання 

конфліктів. 

Тема 3. Психологія 

переговорного 

процесу. 

12  4   8       

Тема 4. Підготовка, 

організація та 

проведення 

ефективних 

переговорів. 

12  4   8       

Тема 5. Специфіка 

проведення 

переговорів в 

практиці соціальної 

роботи. 

12  4   8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 4 16   40       

Змістовий модуль 2. Посередництво (медіація) в переговорах. 

Тема 6. Поняття, 

структура, види та 

типи посередництва. 

12 2 2   8       

Тема 7. Функції, 

етапи та моделі 

посередництва 

(медіації). 

12  4   8       

Тема 8. Технології 

посередництва. 

12  4   8       

Тема 9. Проблеми у 

реалізації 

посередницької 

діяльності. 

12  4   8       

Тема 10. Практикум 

посередництва в 

трудових конфліктах. 

12  4   8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

60 2 18   40       

Усього годин  120 6 34   80       

 

                                                                                                                           6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Переговорний процес як універсальний спосіб розв’язання 

конфліктів. 

4 

2 Психологія переговорного процесу. 4 

3 Підготовка, організація та проведення ефективних переговорів. 4 

4 Специфіка проведення переговорів в практиці соціальної роботи. 4 

5 Поняття, структура, види та типи посередництва. 2 

6 Функції, етапи та моделі посередництва (медіації). 4 

7 Технології посередництва. 4 



 

 

8 Проблеми у реалізації посередницької діяльності. 4 

9 Практикум посередництва в трудових конфліктах. 4 

Разом 34 

 
8. Самостійна

 
робота

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи переговорного процесу. 8 

2 Переговорний процес як універсальний спосіб 

розв’язання конфліктів. 

8 

3 Психологія переговорного процесу. 8 

4 Підготовка, організація та проведення ефективних 

переговорів. 

8 

5 Специфіка проведення переговорів в практиці соціальної 

роботи. 

8 

6 Поняття, структура, види та типи посередництва. 8 

7 Функції, етапи та моделі посередництва (медіації). 8 

8 Технології посередництва. 8 

9 Проблеми у реалізації посередницької діяльності. 8 

10 Практикум посередництва в трудових конфліктах. 8 

 Разом  80 
 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 

 

10. Методи навчання 

Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій 

за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, 

індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової 

діяльності – проблемний вклад та частково-пошуковий метод. 

Практичні заняття, які включають заняття для закріплення і 

систематизації знань та придбання практичних навичок, а також заняття для 

вивчення нового матеріалу. 

 

11. Методи контролю 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, захист індивідуального домашнього завдання (презентація), 



 

 

залік. Методи письмового контролю - письмове опитування, виконання 

проблемних завдань (ситуативних задач, кейсів), аудиторна контрольна 

робота. 

 

12.Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 
Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т

4 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1

0 

 

20 100 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

 відмінно    

 

зараховано 
 

добре  
 

 
задовільно  

 

 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча навчальна програми. 

1. Конспект лекцій. 

2. Плани практичних занять. 

3. Контрольні завдання. 

4. Перелік питань до заліку.  

 



 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Кузів М. З. Особливості вирішення конфліктів за допомогою 

медіації /Психолого-педагогічні науки. 2021. № 1. - С.76 — 83. 

2. Камалов М.Н. Техники переговоров. Тренинги и мастер-классы 

для индивидуального и группового обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 

320с. 

3. Козлов В.В., Козлова А.А. Убеждения. «Минные поля» 

переговоров. – М.: Эксмо, 2009. – 240с. 

4. Лаудес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 

успешного общения и технологии эффективных коммуникаций. – М.: Добрая 

книга, 2008. – 400с. 

5. Леко Б. Медіація: підручник/ Б. Леко. - Чернівці: Книги — ХХІ, 

2011. - 464 с. 

6. Ровенська В.В. Медіація я к метод вирішення соціальних 

конфліктів в Україні / Інтелект ХХІ № 2 ‘2020. - С. 189 — 194. 

7. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за 

принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним 

шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с. 

8. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: 

Навчальний посібник. – К.: Кондро, 2004. – 172 с. 

 

Додаткова 

1. Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія: підручник / Л. Й. Гуменюк. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 564 с. 

2. Мокшанцев Р.И. Психология коммуникации на переговорах. 

Учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское соглашение, 2004. – 368с. 

3. Сложные переговоры: Практические рекомендации. – Запорожье, 

2003. – 82 с. 



 

 

4. Фишер Р., Юрии У., Патон Б. Переговоры без поражений. 

Гарвардский метод. – М.: Эксмо, 2006. – 320с. 

5. Ходж сон Джейн. Ефективне ведення переговорів / Пер. з англ.. за 

ред.. канд.. філол.. наук Л.І. Байсари. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002. – 

252 с. 

Електронні інформаційні ресурси
 

 

1. Гусєва К., Проценко Д. Як, коли, де працює діалог? : Практичний 

посібник, 2019. – 52 с. Режим доступу: 

https://www.osce.org/files/f/documents/3/c/422822.pdf 

2. Гусєв А.І. Технології когнітивно зорієнтованого спілкування // 

Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання: 

практичний посібник [Г. М. Бевз, І. В. Петренко, А. І. Гусєв, В. І. Давидов, О. 

В. Івачевська, Н. С. Малєєва, О. Г. Цукур] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. 

Петренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут 

соціальної та політичної психології, 2020. - С. 78-91. Режим доступу: 

https://ispp.org.ua/2020/11/17/praktichnij-posibnik-socialnij-konfliktinnovacijni-

komunikativni-texnologi%D1%97-vregulyuvannya/ 

3. Навчально-методичний посібник «Розбудова миру. Профілактика 

і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний 

аспект». - [Навч- метод. посібник] / К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.la-

strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65.html 

4. Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні 

рекомендації. - К.: ТОВ «Агентство “Україна”», 2017. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://la-

strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_96.html 

https://www.osce.org/files/f/documents/3/c/422822.pdf
https://ispp.org.ua/2020/11/17/praktichnij-posibnik-socialnij-konfliktinnovacijni-komunikativni-texnologiї-vregulyuvannya/
https://ispp.org.ua/2020/11/17/praktichnij-posibnik-socialnij-konfliktinnovacijni-komunikativni-texnologiї-vregulyuvannya/
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65.html
https://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_96.html
https://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_96.html

