
 

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ № __/__-___ 
Школи «Інженери Порозуміння» 

______________________________________________________________ 
П.І.П. 

успішно завершив/завершила річну інтенсивну тренінгову програму Школи «Інженери Порозуміння» 
(група №6, період навчання — XI.2020—XI.2021 рр.) 

  
• Мета тренінгової програми — забезпечити необхідні умови учасникам програми для здобуття знань і навичок з Інженерії 
Порозуміння, необхідних для роботи з мирним врегулюванням деструктивних конфліктів на різних рівнях суспільства. 

• Основна увага тренінгів спрямована на практичне освоєння миробудівних комунікаційних навичок (Інженерія Порозуміння), 
базованих на процесі Ненасильницького спілкування, ННС. 

• Тренінги проходили у групі з 15 осіб — в інтегрованій спільноті, де учасники спільно навчалися і вели господарство. У час 
карантинних обмежень учасники навчалися у режимі онлайн. 

• Впродовж 70 днів тренінги проводили 15 різних тренерів, з них 7-ро міжнародні тренери-практики з інтенсивним досвідом 
роботи в складних деструктивних конфліктах іноземних держав, у яких мали місце людські втрати. 

• 38 тренінгових днів навчальної програми були присвячені темі Ненасильницького спілкування (ННС) і профасилітовані 
сертифікованими ННС тренерами (CNVC). Тривалість одного тренінгового дня 8 годин. 

Загальна навчальна програма тривала 5 місяців і складалася із 70 тренінгових днів, під час яких було охоплено 12 наступних тем: 

Інформація про проєкт: www.peaceengineers.com

№ Назва теми Кількість 
тренінгових днів

Тренер 
(Ім’я, прізвище, країна)

1. Загальні навички комунікації 14 Хагіт Ліфшиц (Ізраїль) 
Карл Плеснер (Данія-Україна) 
Сінта Депондт (Нідерланди)

2. Медіація 10 Міє Маркуссен (Данія) 
Карл Плеснер (Данія-Україна)

3. Техніки кризових переговорів 7 Карл Плеснер (Данія-Україна)

4. Фасилітація діалогу 10 Олена Кашкарьова (Україна) 
Карл Плеснер (Данія-Україна) 
Сінта Депондт (Нідерланди)

5. Вступ до відновлюваного правосуддя 3 Карл Плеснер (Данія-Україна)

6. Робота з травмою і психологічна реабілітація 6 Кірстен Крістенсен (Данія)

7. Техніки колективного прийняття рішень 3 Карл Плеснер (Данія-Україна)

8. Управління проєктами 4 Сінта Депондт (Нідерланди)

9.       Теорія конфлікту 4 Карл Плеснер (Данія-Україна) 
Міє Маркуссен (Данія) 
Сінта Депондт (Нідерланди)

10. Духовність Ненасильницького спілкування 6 о. Кристлін Раджендрам, S.J. (Шрі-Ланка-
США)

11. Техніки емоційного ресурсування 3 Наталія Карпенко (Україна)
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Тренери Школи «Інженери Порозуміння» 

Карл Плеснер (Данія-Україна) — міжнародний спеціаліст з відновлення соціальних зв’язків після деструктивних 
подій, сертифікований тренер з Ненасильницького спілкування, ННС (США), фахівець з відновлювального 
правосуддя, сертифікований спеціаліст з кризових переговорів (США). 

Сінта Депондт (Нідерланди) — програмна менеджерка ПАКС (PAX) для Східної Європи та Євразії, керівниця 
проєкту «Діалог задля вирішення конфліктів». 

Хагіт Ліфшітц (Ізраїль) — сертифікована тренерка з ННС, голова Центру побудови миру та трансформації 
конфліктів. 

Ірмтрауд Каушат (Німеччина) — сертифікована тренерка з ННС, асесорка для України зі сертифікації з ННС. 

о. Кристлін Раджендрам, S.J. (Шрі-Ланка—США) — Д-р філософії, професор із суспільних комунікацій, 
сертифікований тренер з ННС. 

Кірстен Крістенсен (Данія) — сертифікована тренерка з Ненасильницького спілкування, медіаторка, 
сімейна терапевт. 

Наталія Міріманова  (Грузія-Бельгія) — міжнародний вчений-практик із врегулювання конфліктів, медіаторка, 
фасилітаторка діалогів, доктор філософії Інституту аналізу та вирішення конфліктів 
університету Джорджа Мейсона, США. 

Міє Маркуссен  (Данія) — конфліктолог, магістр з медіації та вирішення конфліктів, консультант з медіації. 

Марк Лоусер, лтн. (США) — тренер та інструктор з ведення кризових переговорів, пожиттєвий член Міжнародної 
асоціації переговорників з питань заручників (США). 
Саша Цюпка  (Україна-США) — кандидат на ННС сертифікацію. 

Олена Кашкарьова (Україна) — сертифікована тренерка з ННС, фасилітаторка діалогів, 
тренерка з діалогової фасилітації. 

Наталія Карпенко (Україна) — психолог Школи ІП, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Львівського державного університету внутрішніх справ. 

Партнери проєкту та організатори тренінгів: 

  

Міжнародний проєкт «Діалог задля вирішення конфліктів» здійснюється Українським центром Ненасильницького спілкування і примирення «Простір 

Гідності» впродовж 2019-2022 рр. у партнерстві з міжнародною миротворчою організацією ПАКС, Нідерланди (Fund Peace Movement PAX) за фінансової 
підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt): http://www.peaceengineers.com 

_____________________ 

Сінта Депондт 
Керівниця проєкту, Програмна менеджерка 

регіону Східна Європа і Азія, ПАКС 
(Нідерланди)

_____________________ 

Карл Плеснер   
Лід-тренер і куратор навчальної програми. 
Сертифікований тренер з Ненасильницького 
спілкування (США). Фахівець із відновлення 

суспільних зв’язків (Данія-Україна)

_____________________ 

Олена Ганцяк–Каськів 

Керівниця проєкту в Україні, Голова ГО 
Український центр Ненасильницького 

спілкування і примирення 
«Простір Гідності» (Україна)

Український центр Ненасильницького 
спілкування і примирення «Простір Гідності»

Школа «Інженери порозуміння» Миротворча організація ПАКС, 
Нідерланди (PAX, Netherlands)
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