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Назва курсу  Психологія примирення 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Коперника, 3, м. Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

кафедра психології філософського факультету 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 соціальні та поведінкові науки, 053 психологія 

Викладачі курсу Грабовська Софія Леонідівна, завідувач кафедри психології, кандидат 

філософських наук, професор кафедри психології 

Контактна інформація 

викладачів 

ел. пошта sofiia.hrabovska@lnu.edu.ua 

soniah@ua.fm,  

тел. + (038) 0989533059 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щовівторка 16:00 17:00 год. (дистанційно)  

Для погодження платформи онлайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053 

Інформація про курс Дисципліна «Психологія примирення» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 053 Психологія для освітньої програми 053 Психологія 

(психологія управління), яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно Трансферною Системою ECTS). 

____________________________. .  

Коротка анотація 

курсу 

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, 

практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху 

психолога. У курсі представлено як огляд концепцій розв’язання та 

залагодження конфлікту так і практичного інструментарію, який 

потрібен для примирювача-практика в процесі надання фахової 

допомоги клієнтам. 

Мета та цілі курсу Мета: виробити у студентів вміння та навички ефективного 

застосування процедур примирення за умови групової та індивідуальної 

роботи з клієнтами. 

Завдання: спецкурс має проводитися у вигляді тренінгових занять із 

застосуванням інтерактивних методів навчання. 

 

Література для вивчення 

дисципліни  Базова література 

1. Гірник А.М. Основи конфлфіктології.  К. : Видавничий дім 

«києвоМогилянська академія», 2010.  222 с. 

2. Грабовська С.Л. Психологія примирення : навч. посібник / Софія 

Грабовська. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 294 с. 

3. Гришина Н. В. Психология конфликта.  Москва, 2017.  425 с. 

4. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і 

сучасна практика: Навчальний посібник.  Київ, Професіонал, 

2007.  416 с. 

5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии.  Санкт-

Петербург, Питер, 2001.  395 с. 

mailto:soniah@ua.fm
https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053
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Допоміжна література 

1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і 

практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, 

Х. Герешко.  Львів: ПАІС, 2007. 206 с. 

2. Акофф Р.Л. Искусство решения проблем: Пер. с англ.  

Москва, Мир, 2002.  220 с. 

3. Гірник А. М. Управління конфліктом 

(соціальнопсихологічний аспект).  Світ безпеки.  1996.  № 9.  С. 

2744. 

4. Гірник А. М. Як досягти успіху у переговорах?  

Хмельницький, 1992.  125 с. 

5. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, 

залагодження.  Київ, 2003.  236 с. 

6. Глушакова Т. И. Переговоры: эффективное 

«тыявзаимодействие».  Москва, 1991.  251с.  

7. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика 

психологического консультирования. Проблемный подход.  

Київ, 1995.  340 с. 

8. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. 

Посібник.  Львів, 2003.  276 с. 

9. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика.  Київ, 

2018.  100 с. 

10. Добровский П. Переговоры творческие и взаимовыгодные.  

ЭКО, 1991.  № 1.  С. 183-188. 

11. Каррас Ч. Искусство ведения переговоров.  Москва, 1997.  

324 с. 

12. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый.  Москва, 

1992.  245 с. 

13. Кэгел С., Келли К. Анатомия медиации.  Семинар по 

разрешению конфликтов «Практическая медиация».  Донецк, 

1998.  С. 2428. 

14. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология 

конфликта: Учеб. пособие.   Киев, МАУП, 2000.  256 с. 

15. Мастенбрук В. Переговоры.  Калуга, 1993.  227 с. 

16. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер.  

Минск, 1996.  310 с. 

17. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. 

4е изд.  Спб.: Питер, 2000.  522 с. 

18. Пірен М. Основи конфліктології.  Київ, 1998.  238с. 

19. Примуш М. В. Конфліктологія: Навчальний посібник.  Київ, 

Професіонал, 2006.  288 с. 

20. Соснин В. А. Урегулирование и разрешение конфликтов: 

проблема посредничества в прикладной исследовательской 

практике Запада.  Психологический журнал.  1994.  Т. 15.  № 5.  

С. 130-141. 

21. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам.  Москва, 

Мысль, 1996.  375 с. 

22. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без 

поражения.  Москва, Мысль,1990.  217 с. 
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23. Юри У. Преодолевая «нет» или Переговоры с трудными 

детьми.  Москва, Мысль, 1993.  214 с. 

24. Psychologia: Podrecznik akademicki / Red. nauk. J. Strelau, D. 

Dolinski.   Gdansk: GWP, 2008.  T 1.  963 p. 

 

Тривалість курсу 90   год. 3 кредити 

 

Обсяг курсу Денна форма навчання : 36 годин аудиторних занять. З них: 36 годин 

практичних занять. 54 годин самостійної роботи 

Заочна форма навчання : 16 годин аудиторних занять. З них: 16 годин 

практичних занять. 74 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: особливості проведення та ефективного застосування процедур 

примирення (фасилітації, переговорів, посередництва, експертної 

поради, консультації) 

вміти: діагностувати ситуацію конфлікту, визначати, яка процедура 

примирення може бути застосована у кожному конкретному випадку 

конфліктної взаємодії, проводити процедури примирення (фасилітацію, 

переговори, посередництво, надавати експертну пораду або 

організовувати надання такої поради,  проводити консультування 

клієнтів, що звертаються   з проблем зовнішніх конфліктів). 

Формування компетентностей 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. .  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.  

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних 

командах.  

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями.  

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної 

допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях 

Ключові слова Конфлікт, розв’язання конфлікту, переговори, фасилітація, 

посередництво, експертна порада, консультування. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення практичних занять дл вироблення фахових умінь та 

навичок та консультації для кращого розуміння тем 

Теми ДОДАТОК 1 (схема курсу денної форми навчання);  

ДОДАТОК 2 (схема курсу заочної форми навчання) 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці 3 семестру ОКР магістр 
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Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 

Загальна психології, Соціальна психологія, Психодіагностика, вікова 

психологія, психологія управління, Психологія конфлікту, достатніх 

для сприйняття категоріального апарату ДВВС Психологія примирення, 

вироблення фахових умінь та навичок. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, практичні заняття, інтерактивні методи навчання: групова 

робота, імітаційн та рольові ігри, аналіз ситуаційних вправ, розв’язання 

задач,  дискусії, мозковий штурм, синектика, та ін., колаборативне 

навчання  

Необхідне обладнання Мцльтимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, папір. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Назва теми, завдання Кількість 

годин 

оцінка 

Змістовий модуль 1   

Діагностика типу конфлікту та 

визначення ефективної процедури 

примирення. Опрацювання літератури.          

15  

Організація та проведення переговорів 

як процедури примирення. Розробка вправи 

для швидкої релаксації 

15 20 балів 

 Проведення фасилітації у розв’язанні 

конфліктів. Опис техніки для активізації 

прийняття рішення 

15 20 балів 

Змістовий модуль 2   

 Посередництво у розв’язанні 

конфліктів: особливості, процедура 

проведення. Розв’язання задач 

15  

Експертна порада як процедура 

примирення. Опрацювання літератури 

15  

Консультування як процедура 

примирення. Аналіз ситуаційної вправи 

15 24 бали 

Активна участь в роботі на занятті  36 (2 бали 

за 

заняття) 

Загалом залік 90 100 балів 

 

Академічна доброчесність при виконанні письмових робіт: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будьякому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 



 6 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку. 1. Процедури примирення, ефективні для розв’язання міжособистих 

проблем, не обтяжених конфліктом взаємин  

2. Визначення ефективної процедури примирення згідно діагностики 

типу конфлікту 

3. Типи конфліктів.  

4. Діагностика конфліктів. 

5. Типи процедур примирення.  

6. Відповідність процедур примирення типам конфліктів.   

7. Визначення адекватної процедури примирення  згідно стилів 

поведінки людей у конфлікті.       

8. Загальні вимоги до особистих якостей, примирювача. 

9. Загальні вимоги до знань примирювача. 

10. Загальні вимоги до вмінь, та навичок примирювача. 

11. Організація та проведення переговорів як процедури примирення. 

12. Вміння та навички, що забезпечують ефективне проведення 

переговорів. 

13. Інформаційна  підготовка до переговорів.  

14. Емоційна підготовка до переговорів. 

15. Стратегічна  та тактична підготовка до переговорів. 

16. Типи і стилі переговорів. 

17. Жорсткий стиль переговорів. 

18. М’який стиль переговорів. 

19. Засади гарвардської моделі переговорів. 

20. Процедура переговорів.  

21. Діагностика тиску в процесі переговорів. 

22. Нейтралізація тиску в процесі переговорів. 

23. Проведення фасилітації у розв’язанні конфліктів. 

24. Вимоги до знань, вмінь, навичок та особистісних якостей 

фасилітатора. 

25. Техніки фасилітації. 

26. Різновиди мозкового штурму. 

27. Організація та проведення мозкового штурму. 

28. Техніки візуалізації розв’язання проблеми. 

29. Техніки «опредмечування» розв’язання проблеми. 

30. Процедура фасилітації. 
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31. Посередництво у розв’язанні конфліктів: особливості, процедура 

проведення . 

32. Вимоги до знань, вмінь, навичок та особистісних якостей 

посередника. 

33. Техніки посередництва.  

34. Процедура посередництва.  

35. Організація та проведення сепаратної зустрічі з клієнтами. 

36. Процедура посередництва з групою посередників. 

37. Складні випадки та супервізія посередництва. 

38. Експертна порада як процедура примирення  

39. Вимоги до знань, вмінь, навичок та особистісних якостей 

експерта.  

40. Організація роботи експерта.  

41. Організація роботи групи експертів.  

42. Процедура експертної поради. 

43. Консультування як процедура примирення . 

44. Особливості консультування конфліктних проблем клієнта.  

45. Підбір техніки роботи з клієнтом в консультуванні конфліктного 

випадку.  

46. Визначення запиту та особливостей клієнта.  

47. Процедура консультування конфліктної проблеми клієнта.  

 

Опитування Анкету зворотного зв’язку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано по завершенню курсу. 

 

 

 

Додаток 1. Схема курсу для денної форми навчання 

 

Тиж. / дата 

/ год. 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

4.09.2020, 

7.09.2020 

 

Тема 1. Діагностика 

типу конфлікту та 

визначення 

ефективної процедури 

примирення  

1.Типи конфліктів. 

Діагностика 

конфліктів. 

2.Типи процедур 

примирення. 

Відповідність 

процедур примирення 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

групова 

робота. 

БЛ: 1,2,3,4. ДЛ: 

1,2,3,8,18,19,24. 

Опрацювання 

літератури. 

 

7.09.2020 
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типам конфліктів. 

3.Стилі поведінки 

людей у конфлікті та 

визначення 

адекватної процедури 

примирення.            

4. Загальні вимоги до 

особистих якостей, 

знань, вмінь, навичок 

примирювача.  

 

11.09.2020, 

 

14.09.2020 

 

Тема 2 .Організація 

та проведення 

переговорів як 

процедури 

примирення  

1.Вміння та навички, 

що забезпечують 

ефективне 

проведення 

переговорів. 

2.Підготовка до 

переговорів: 

психологічна, 

інформаційна, 

емоційна, стратегічна, 

тактична 

3.Типи і стилі 

переговорів. 

4.Процедура 

переговорів. 

Діагностика та 

нейтралізація тиску в 

процесі переговорів. 

 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ 1,2,,4. ДЛ: 

4,5, 6, 

8,10,11,12,14, 

15,16,21,22,23  

Розробка вправи 

для швидкої 

релаксації. 

Потрібно знайти 

в літературі або 

розробити 

самому вправу 

для зняття 

напруги та 

розслаблення, яку 

можна 

застосовувати без 

необхідності 

усамітнитися, 

мати спеціальні 

умови, 

устаткування 

тощо. Слід 

описати вправу, 

яку можна 

порадити 

клієнтові для 

релаксації 

безпосередньо 

перед участю у 

переговорах або 

під час 

переговорів. 

Вдалі вправи 

мають бути 

продемонстровані 

групі під час 

практичного 

заняття. 

14.09.2020 

18.09.2020, 

 

21.09.2020 

 

Тема 3. Проведення 

фасилітації у 

розв’язанні 

конфліктів  

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

БЛ: 1,2,4,5. ДЛ: 

1,2,3,8. 

Опис техніки для 

активізації 

прийняття 

рішення. Студент 

21.09.2020 
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1.Вимоги до знань, 

вмінь, навичок та 

особистісних якостей 

фасилітатора.  

2.Техніки фасилітації.  

3.Процедура 

фасилітації.  

ситуаційних 

вправ. 

має зробити опис 

техніки 

активізації 

мислення, яку 

можна 

застосувати під 

час 

фасилітування 

розв’язування 

проблеми 

клієнтами. У 

описі має бути 

зазначено 

матеріали. 

потрібні для 

роботи,  

інструкції для 

клієнтів, хід дій 

фасилітатора. 

Обсяг опису  - до 

0,5 аркуша А-4. 

 

25.09.2020, 

 

28.09.2019 

 

Тема4.Посередництво 

у розв’язанні 

конфліктів: 

особливості, 

процедура 

проведення  

1.Вимоги до знань, 

вмінь, навичок та 

особистісних якостей 

посередника. 

2.Техніки 

посередництва.  

3.Процедура 

посередництва. 

4.Організація та 

проведення 

сепаратної зустрічі з 

клієнтами. 

5.Процедура 

посередництва з 

групою посередників.  

6.Складні випадки та 

супервізія 

посередництва.  

 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ: 1,2,4. ДЛ: 

8, 13,14, 19,20. 

Розв’язання 

задач: 

Які дії має 

застосувати 

посередник, якщо 

одна сторона 

вимагає        

проведення з нею 

сепаратної 

зустрічі, а інша 

категорично не 

погоджується на 

це. 

Намалювати 

схему розстановки 

меблів для 

проведення 

процедури 

посередництва 

між трьома 

клієнтами, що 

представляють 

різні сторони 

конфлікту (мають 

кожен свою 

позицію) та двох 

посередників, що 

28.09.2020 
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працюють 

одночасно. 

Які питання і в 

якому порядку 

варто задавати 

клієнтам на 

початку  сесії 

виявлення 

інформації? 

Які ознаки 

завершення 

процедури 

посередництва? 

2.10.2020, 

 

5.10.2020 

 

Тема 5. Експертна 

порада як процедура 

примирення. 

1.Вимоги до знань, 

вмінь, навичок та 

особистісних якостей 

експерта.  

2.Організація роботи 

експерта.  

3.Організація роботи 

групи експертів.  

4.Процедура 

експертної поради.  

 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ: 1,2,5. ДЛ: 

8, 9, 17, 20,24 

  

9.10.2020, 

 

12.10.2019 

 

Тема 6. 

Консультування як 

процедура 

примирення. 

1.Особливості 

консультування 

конфліктних проблем 

клієнта.  

2.Підбір техніки 

роботи з клієнтом в 

консультуванні 

конфліктного 

випадку.  

3.Визначення запиту 

та особливостей 

клієнта. 

4.Процедура 

консультування 

конфліктної проблеми 

клієнта. Демонстрація 

роботи з клієнтом у 

певній техніці 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ: 1, 2,4,5. 

ДЛ: 7, 8,9, 

17,20,24 

Аналіз 

ситуаційних 

вправ 

12.10.2020 
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Додаток 2. Схема курсу для заочної форми навчання 

 

Тиж. / дата 

/ год. 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

За 

графіком та 

розкладом 

сесії 

2 год 

Тема 1. Діагностика 

типу конфлікту та 

визначення 

ефективної процедури 

примирення  

1.Типи конфліктів. 

Діагностика 

конфліктів. 

2.Типи процедур 

примирення. 

Відповідність 

процедур примирення 

типам конфліктів. 

3.Стилі поведінки 

людей у конфлікті та 

визначення 

адекватної процедури 

примирення.            

4. Загальні вимоги до 

особистих якостей, 

знань, вмінь, навичок 

примирювача.  

 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

групова 

робота. 

БЛ: 1,2,3,4. 

ДЛ: 

1,2,3,8,18,19,2

4. 

Опрацювання 

літератури. 

 

 

За 

графіком та 

розкладом 

сесії 

4 год. 

Тема 2 .Організація 

та проведення 

переговорів як 

процедури 

примирення  

1.Вміння та навички, 

що забезпечують 

ефективне 

проведення 

переговорів. 

2.Підготовка до 

переговорів: 

психологічна, 

інформаційна, 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ 1,2,,4. ДЛ: 

4,5, 6, 

8,10,11,12,14, 

15,16,21,22,23  

Розробка вправи 

для швидкої 

релаксації. 

Потрібно знайти 

в літературі або 

розробити 

самому вправу 

для зняття 

напруги та 

розслаблення, яку 

можна 

застосовувати без 

необхідності 

усамітнитися, 
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емоційна, стратегічна, 

тактична 

3.Типи і стилі 

переговорів. 

4.Процедура 

переговорів. 

Діагностика та 

нейтралізація тиску в 

процесі переговорів. 

 

мати спеціальні 

умови, 

устаткування 

тощо. Слід 

описати вправу, 

яку можна 

порадити 

клієнтові для 

релаксації 

безпосередньо 

перед участю у 

переговорах або 

під час 

переговорів. 

Вдалі вправи 

мають бути 

продемонстровані 

групі під час 

практичного 

заняття. 

За 

графіком та 

розкладом 

сесії 

4 год. 

Тема 3. Проведення 

фасилітації у 

розв’язанні 

конфліктів  

1.Вимоги до знань, 

вмінь, навичок та 

особистісних якостей 

фасилітатора.  

2.Техніки фасилітації.  

3.Процедура 

фасилітації.  

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ: 1,2,4,5. 

ДЛ: 1,2,3,8. 

Опис техніки для 

активізації 

прийняття 

рішення. Студент 

має зробити опис 

техніки 

активізації 

мислення, яку 

можна 

застосувати під 

час 

фасилітування 

розв’язування 

проблеми 

клієнтами. У 

описі має бути 

зазначено 

матеріали. 

потрібні для 

роботи,  

інструкції для 

клієнтів, хід дій 

фасилітатора. 

Обсяг опису  - до 

0,5 аркуша А-4. 

 

 

За 

графіком та 

розкладом 

Тема4.Посередництво 

у розв’язанні 

конфліктів: 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

БЛ: 1,2,4. ДЛ: 

8, 13,14, 19,20. 

Розв’язання 

задач: 

Які дії має 
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сесії 

 

2 год. 

 

особливості, 

процедура 

проведення  

1.Вимоги до знань, 

вмінь, навичок та 

особистісних якостей 

посередника. 

2.Техніки 

посередництва.  

3.Процедура 

посередництва. 

4.Організація та 

проведення 

сепаратної зустрічі з 

клієнтами. 

5.Процедура 

посередництва з 

групою посередників.  

6.Складні випадки та 

супервізія 

посередництва.  

 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

застосувати 

посередник, якщо 

одна сторона 

вимагає        

проведення з нею 

сепаратної 

зустрічі, а інша 

категорично не 

погоджується на 

це. 

Намалювати 

схему розстановки 

меблів для 

проведення 

процедури 

посередництва 

між трьома 

клієнтами, що 

представляють 

різні сторони 

конфлікту (мають 

кожен свою 

позицію) та двох 

посередників, що 

працюють 

одночасно. 

Які питання і в 

якому порядку 

варто задавати 

клієнтам на 

початку  сесії 

виявлення 

інформації? 

Які ознаки 

завершення 

процедури 

посередництва? 

За 

графіком та 

розкладом 

сесії 

 

2 год. 

 

Тема 5. Експертна 

порада як процедура 

примирення. 

1.Вимоги до знань, 

вмінь, навичок та 

особистісних якостей 

експерта.  

2.Організація роботи 

експерта.  

3.Організація роботи 

групи експертів.  

4.Процедура 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ: 1,2,5. ДЛ: 

8, 9, 17, 20,24 
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експертної поради.  

 

 

 

2 год. 

Тема 6. 

Консультування як 

процедура 

примирення. 

1.Особливості 

консультування 

конфліктних проблем 

клієнта.  

2.Підбір техніки 

роботи з клієнтом в 

консультуванні 

конфліктного 

випадку.  

3.Визначення запиту 

та особливостей 

клієнта. 

4.Процедура 

консультування 

конфліктної проблеми 

клієнта. Демонстрація 

роботи з клієнтом у 

певній техніці 

 

Міні-лекція, 

ілюстративні 

та рольові 

ігри, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

БЛ: 1, 2,4,5. 

ДЛ: 7, 8,9, 

17,20,24 

Аналіз 

ситуаційних 

вправ 
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