
пройшла навчальний курс

«БАЗОВА ПІДГОТОВКА МЕДІАТОРА» 
та здобула конфліктологічну, комунікативну, процедурну, 

правову, рефлексивну та цифрову компетентності медіатора 

СЕРТИФІКАТ
видано ГС «Українська академія медіації» на засвідчення того, що

Програма навчання

Тренери
Наталя Крестовська

Президент УАМ _____________________ Луіза Романадзе

4-6 листопада 2021 року
Теорія конфлікту. Медіація як 
спосіб врегулювання конфлікту.  

18-20 листопада 2021 року
Техніки ефективної комунікації. 
Робота з емоціями. Виявлення 
інтересів та потреб сторін.

2-4 грудня 2021 року
Процедура медіації: структура, 
перебіг, рамкові умови.
Правові засади медіації.  

16-18 грудня 2021 року
Медіація як професія: 
ціннісно-етичні аспекти 
діяльності медіатора. 
Ресурсність та безпека. 

Анна Баришникова Ірина Балан Луіза Романадзе 

Загальний обсяг підготовки – 96 годин, з яких 56 годин практична підготовка

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 МОДУЛЬ 4

Бойко Галина Євгеніївна

18 грудня  2021 року № БПМ 100м. Одеса 



МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 МОДУЛЬ 4
Теорія конфлікту. Медіація як 
спосіб врегулювання конфлікту. 

Техніки ефективної комунікації. 
Робота з емоціями. Виявлення 
інтересів та потреб сторін.

Процедура медіації: структура, 
перебіг, рамкові умови. Правові 
засади медіації.  

Медіація як професія: 
ціннісно-етичні аспекти 
діяльності медіатора. 
Ресурсність та безпека. 

Загальний обсяг підготовки – 96 годин, з яких 56 годин практична підготовка

ідентифікація конфлікту 

аналіз конфлікту та 
можливостей інтервенції

вплив на стилі (стратегії) 
поведінки в конфлікті 

визначення способу та дизайну 
інтервенції в конфлікт 

активне слухання
резюмування
перефразування та 
переформулювання
постановка запитань
безоціночність повідомлень 
види та моделі комунікації
невербальна комунікація
робота з емоціями
міжкультурна комунікація

робота з конфіденційною 
інформацією
оцінювання медіабельності 
конфлікту
залучення сторін у медіацію
та підтримання їх мотивації 
залишатись у процедурі
ведення процедури
робота з угодами в процесі
медіації
орієнтація в законодавстві
щодо медіації 

ціннісно-етична та рольова 
компетенції медіатора

ситуаційне оцінювання

ресурсність та безпека 
професійної діяльності

цифрова компетентність 
медіатора

яку пройшла

ПРОГРАМА

4 модулі по 24 години

Президент УАМ _____________________ Луіза Романадзе

Бойко Галина Євгеніївна

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «БАЗОВА ПІДГОТОВКА МЕДІАТОРА»,

Додаток до сертифікату № БПМ 100
від 18 грудня 2021 




