Навчальна дисципліна «Медіація»
Курс «Медіація» спрямований на формування у студентів професійних умінь та
навичок прогнозування, передбачення, врегулювання, вирішення та подолання наслідків
конфліктів в різних сферах юридичної практики.
Окрім системи теоретичних положень студенти вивчають практичні засоби вирішення
конфліктної ситуації: посередництво, ведення переговорів, арбітраж та ін.
Мета даного курсу – познайомити студентів з психологічною та юридичною
специфікою медіаційного процесу, тактикою його проведення, особливостями
застосування різних прийомів і технологій; навчити їх вирішувати проблемні та конфліктні
ситуації шляхом перемовин, конструктивно.
В результаті засвоєння даного курсу в студентів на основі гнучкого, критичного,
аналітичного, логічного та латерального способу мислення розвиваються такі компетенції:
студенти повинні:
знати:
• основні поняття курсу «Медіація» та їх значення; • поняття, типологію, структуру та
динаміку конфліктів; • особливості структурного, функціонального, процесуального та
феноменологічного опису конфлікту; *умови та механізм виникнення та розвитку
різноманітних конфліктних ситуацій; особливості поведінки людей різних типів у
конфліктних ситуаціях; • принципи і методи управління конфліктами; найбільш ефективні
способи запобігання, врегулювання та вирішення конфліктів.
вміти: • аналізувати конкретні конфліктні ситуації, виявляти справжні інтереси сторін; •
пояснити можливості застосування та переваги медіації; • визначати професійно важливі
якості, необхідні для результативного медіаційного процесу; • проводити діагностику
конфліктних ситуацій, прогнозувати шляхи їх розв’язання, визначати найбільш ефективні
стратегії подолання конфлікту; • виявляти чинники соціальних конфліктів у окремому
трудовому колективі, організації, розробляти конкретні рекомендації щодо управління
різними видами конфліктів.
Програма курсу складається з модулів:
Змістовний модуль 1. Вступ до курсу «Медіація». Поняття про конфлікт, його структуру
та види. Розвиток конфлікту. Розв'язання конфліктних ситуацій. Формування навичок
конструктивної поведінки у конфліктних ситуаціях. Переговори.
Змістовний модуль 2. Посередництво. Участь третьої сторони у розв’язанні конфлікту.
Медіація. Поняття про медіаційний процес. Процедура медіації. Принципи медіації. Роль
посередника в переговорах. Особливості застосування медіації. Медіація в кримінальних
справах. Медіація в зарубіжних державах і в Україні.
Форми проведення поточного контролю: усне та письмове опитування студентів,
написання доповідей чи рефератів з наступним захистом на семінарському (практичному)
занятті, самостійна та контрольна письмова робота, модульні контрольні роботи, тести
(прикладні, навчальні і контролюючі).
Курс «Медіація» викладається на 5 курсі (відповідно до спеціальності) у 2-му
семестрі в обсязі 3-х кредитів.
Підсумковий контроль – залік.

