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(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
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Громадська організація «Ла Страда-Україна» (за ред. 
колегією: К. Б. Левченко, В. Г. Панка, І. М. Трубавіної,            
Л. Г. Ковальчук, В. Л. Андрєєнкової) 

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 17.10.2016 № 2.1/12-Г-771) 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ  

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

педагогічні та соціальні працівники, слухачі курсів 
інститутів післядипломної педагогічної освіти, студенти 
закладів вищої освіти педагогічного та соціального профілю 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: профілактика та вирішення конфліктів мирним 
шляхом і запровадження медіації та відновних практик у 
закладі освіти.  
Завдання: застосування на практиці запропонованих технік, 
методичного інструментарію дозволить ефективно запобігти 
проявам насильства та мінімізувати їх як у громадах, так і в 
дитячому середовищі. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Миробудування. Основні аспекти рівної участі; 
Розділ 2. Базові поняття конфліктології;  
Розділ 3. Відновні практики;  
Розділ 4. Шляхи профілактики та подолання конфліктів у 
навчальному середовищі;  
Розділ 5. Базові практичні навички медіації, техніки Кола; 
Розділ 6. Практика впровадження медіації, техніки Кола; 
Розділ 7. Навчальна програма та спецкурс для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників з проблеми «Базові 
навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення 
участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та 
миробудуванні»;  
Розділ 8. Методичні розробки. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/568/1/Розбудов
а%20миру.pdf 
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