
ІНФОРМАЦІЯ 
про навчальну програму для спеціалістів в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Створення системи служб порозуміння для 
впровадження медіації за принципом «рівний-
рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним 
шляхом в закладах освіти. Навчально методичний 
посібник  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Громадська організація «Ла Страда-Україна» (Адамчук Л. 
Л., Андрєєнкова В. Л., Войцях Т. В., Дацко О. В., Калашник 
О. А., Лунченко Н. В., Левченко К. Б., Матвійчук М. М., 
Марухіна І. В., Мельничук В. О., Мостовий А. В.,           
Панок В. Г.) 

КИМ ТА КОЛИ НАВЧАЛЬНА 
ПРОГРАМА ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалено для використання у закладах загальної середньої 
освіти науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з 
питань освіти МОН України (лист Інституту модернізації 
змісту освіти від 19.11.2018 № 22.1/12-Г-1000) 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

 

педагогічні працівники/працівниці та учні/учениці закладів 
освіти  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: підготувати медіаторів/медіаторок-
координаторів/координаторок служб порозуміння з числа 
учнів/учениць для впровадження медіації за принципом 
«рівний-рівному/рівна-рівній» в закладах освіти. 
 
Завдання: 
• надати базові теоретичні знання з конфліктології, 
миробудування та медіації; 
• ознайомити з поняттям «насильство» та його видами; 
• закріпити практичні навички протидії проявам насильства 
у повсякденному житті; 
• опанувати ненасильницьку модель поведінки; 
• сформувати навички вирішення конфліктів мирним 
шляхом; 
• опрацювати поняття «відновні практики», їх роль і 
значення для закладу освіти; 
• ознайомити з цінностями та принципами медіації як 
інструменту вирішення конфліктів, що базується на 
врахуванні інтересів сторін; 
• відпрацювати навички ведення процедури медіації та 
техніки «Коло»; 
• опрацювати вимоги до відбору конфліктних ситуацій; 
• сформувати розуміння ґендерної складової конфлікту; 
• ознайомити з найкращими практиками впровадження 
шкільної медіації в закладах освіти України; 



• ознайомити з механізмом створення та координації служб 
порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження 
медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній»; 
• сформувати розуміння безпечного освітнього середовища; 
•сформувати розуміння важливості участі 
педагогів/педагогинь та учнівської молоді у вирішенні 
конфліктів та миробудуванні; 
• сформувати навички проведення тренінгів. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Методичні рекомендації зі створення та 
координації служби порозуміння закладу освіти. 
Розділ 2. Практика створення та діяльності служби 
порозуміння. З досвіду закладів освіти. 
Розділ 3. Освітня програма для педагогічних працівників та 
працівниць «Базові навички медіатора/медіаторки в 
закладах освіти. Створення та координація діяльності 
служби порозуміння з числа учнів та учениць для 
впровадження медіації за принципом “рівний-
рівному/рівна-рівній”». 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1sVpAdlER2BvPTtEf-
9_mj08CuskAkCE_/view 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

_ 

 
 
 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


