
СЕРТИФІКАТ

Олександр БАРАНОВ
В.о. директора
Координаційного центру 
з надання правової 
допомоги

Ірина ФЕДОРИЧ
Тренер, медіатор

засвідчує, що Роман Садовський пройшов 9 онлайн-симуляцій процедури медіації 
під час кримінального провадження з урахуванням міжнародних рекомендацій 
щодо принципів відновного правосуддя та міжнародних стандартів у сфері юстиції 
щодо дітей.
Організовано та проведено Координаційним центром з надання правової допомоги з липня по вересень 2022 року у межах реалізації пілотного 
проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" та за підтримки ОБСЄ в 
Україні.

Тривалість: 36 годин

Сертифікат видано: 09 вересня 2022 року

Ірина БОНДАРЕНКО
Керівник напрямку впровадження 
альтернативних способів врегулювання 
спорів у системі надання безоплатної 
правової допомоги

СЕРТИФІКАТ ВІД 09.09.2022 № 027



 Перелік набутих компетентностей 
 

№ 
Дата проведення 
онлайн-симуляції 

Кількість навчальних годин 

Набуті компетентності (конфліктологічна, правова, процедурна, комунікативна, рефлексивна) 

Теоретична 
підготовка  

Відпрацювання 
практичних 
навичок 
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14 липня 2022 року 1 3 

Практика. Симуляція підготовчих заходів до медіації, зокрема:  

- узгодження правил проведення медіації між комедіаторами;  

- підготовка до індивідуальних зустрічей: 

• перший контакт з особою, яка вчинила кримінальне правопорушення та потерпілим, їх законними представниками або особами, які їх замінюють (якщо такими особами є неповнолітні), захисниками у кримінальному 
провадженні та представниками таких осіб (за наявності); 

• інформування про уповноваження посередника, медіатора на проведення медіації, роз'яснення правил проведення медіації (порядок, методика проведення процедури медіації), у тому числі проведення медіації за участі 
декількох медіаторів (за потреби); 

• інформування захисника особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, представника потерпілого, психолога, експерта, інших осіб про їх роль під час підготовчих заходів до медіації та проведення медіації; 
• робота з спротивом осіб, які залучаються до медіації; 
• отримання згоди на проведення індивідуальних зустрічей з особою, яка вчинила кримінальне правопорушення та потерпілим, їх законними представниками або особами, які їх замінюють, якщо такими особами є неповнолітні; 
• узгодження зустрічей (спосіб, місце, час, тривалість), збирання та обміну інформацією, документами (в т.ч. соціально-психологічної характеристики, якщо особою, яка вчинила кримінальне правопорушення є неповнолітній). 
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22 липня 2022 року

 

1 3 

Практика. Симуляція підготовчих заходів до медіації, зокрема, проведення індивідуальних зустрічей: 

• перевірка правильності розуміння особами, які залучаються у медіацію, процедури медіації та її принципів, мети та завдання медіації, її правових наслідків під час кримінального провадження, прав та обов’язків сторін медіації 
та посередника/медіатора; 

• роз’яснення сторонам відмінностей між угодою за результатами медіації та іншими процесуальними документами, укладеними між сторонами у межах кримінального провадження (угодою про примирення, угодою між 
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості); 

• інформування сторін медіації та їх законних представників, якщо такими особами є неповнолітні, щодо їх права на безоплатну правову допомогу; 
• налагодження довірливих відносини із особами, які залучаються у медіацію через окреслення ролі та завдань посередника/медіатора в процедурі медіації; 
• діагностика конфлікту між особами, які залучаються у медіацію. 
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29 липня 2022 року 
1 3 

Практика. Симуляція підготовчих заходів до медіації, зокрема, проведення індивідуальних зустрічей: 

• діагностика конфлікту між особами, які залучаються у медіацію; 
• сприяння формуванню у неповнолітнього, який вчинив правопорушення, розуміння відповідальності не через покарання, а через активні дії щодо свідомого визнання провини, вибачення та усунення наслідків вчиненого 

правопорушення; 
• допомога неповнолітньому, який вчинив правопорушення в усвідомленні наслідків вчиненого, визначення щирості його каяття та готовності взяти на себе відповідальність за власні дії, брати безпосередню участь у 

відшкодуванні завданої шкоди та заходах ресоціалізації; 
• підготовка сторін до спільної зустрічі (робота з емоціями, визначення того, що для сторони важливо обговорити та як у цьому може допомогти посередник/медіатор). 
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05 серпня 2022 року 1 3 

Практика. Симуляція підготовчих заходів до медіації, зокрема: 

• перевірка можливості проведення процедури медіації за участі осіб, які залучаються у медіацію, в т.ч. щодо встановлених законодавством заборон на проведення медіації; 
• ознайомлення з договором про проведення медіації;  
• інформування про порядок проведення (організацію) процедури медіації; 
• отримання згоди на участь в медіації; 
• узгодження першої спільної зустрічі осіб, які залучаються у медіацію (спосіб, місце, час, тривалість). 
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12 серпня 2022 року 1 3 

Практика. Симуляція медіації, зокрема, проведення медіації:  

• організація безпечного та комфортного простору для комунікації учасників медіації, в т.ч. у спосіб, що відповідає віку та рівню розвитку особистості неповнолітнього (якщо стороною(ами) медіації є неповнолітня(і) особа(и); 
• відкриття медіації; 
• підписання договору про проведення медіації. 
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19 серпня 2022 
року, 

26 серпня 2022 року 

1 7 

Практика. Симуляція медіації, зокрема, проведення медіації:  

• вступне слово посередника/медіатора; 
• визначення питань, які сторони бажають обговорювати в медіації; 
• діагностика конфлікту між сторонами медіації; 
• робота з емоціями та почуттями сторін (страх, розгубленість, гнів, відчай, сором, приниження тощо), формування розуміння їх важливості через можливість розповісти про свої  переживання, бути почутими; 
• допомога сторонам висловитися щодо ситуації, яка склалася у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення та усвідомити власні потреби, зокрема у відновленні справедливості, підтримці, прийнятті, захисті, розумінні, 

бути почутими, у співчутті, відновленні почуття безпеки, повазі, відновленні контролю над ситуацією, можливості побачити шляхи задоволення потреб та інтересів;  
• відокремлення позицій сторін медіації від інтересів та потреб, їх дослідження. 
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02 вересня 2022 
року, 

09 вересня 2022 
року- 

1 7 

Практика. Симуляція медіації, зокрема, проведення медіації:  

• визначення осіб, які можуть приимати рішення, що стосуються неповнолітньої особи, якщо така є учасником медіації (родичі, посадові особи органів опіки та піклування тощо), та бути залученими до прииняття рішень 
(педагоги, представники громади у сфері освіти, культури, спорту тощо); 

• пошук варіантів рішень щодо способів відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, в т.ч. тих, які містять заходи ресоціалізації; 
• перевірка домовленостей сторін на відповідність їх інтересам та потребам, реалістичність та виконуваність, в т.ч. недопущення приниження честі та гідності внаслідок прийнятих  в медіації рішень; 
• перевірка розуміння сторонами наслідків домовленостей,  їх добровільності, які досягнуті не під впливом насильства, примусу, погроз або обіцянок чи дії будь-яких інших обставин;  
• надання консультацій та рекомендацій щодо фіксування  результатів медіації; 
• інформування сторін про важливість, за допомогою фахівця у сфері права, перевірити домовленості на дотримання законних прав та інтересів сторін, отримати інформацію про їх правові наслідки; 
• закріплення домовленостей сторін. 

Всього 7 29 
 

 


