
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ  

1. Кафедра: Теорії та філософії права  

2.Інформація про 

викладача 

Матвєєва Лілія Георгіївна – завідувач кафедри 

теорії та філософії права підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 150 наукових 

праць, досвід роботи понад 30 роки. 

Сфера наукових інтересів: теорія права, філософія 

права, порівняльне право, медіація в правовій сфері.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: 

м. Одеса, Старокиївське шосе, 42 Б, каб. 112, тел. (067) 

74 00 815, електронна адреса: liliya.matveeva@i.ua 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

2 

 
60  

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Поліцейська медіація» має 

сприяти поліпшенню комунікації та співпраці населення 

та працівників поліції. 

Мета викладання навчальної дисципліни 

«Поліцейська медіація» – формування у курсантів знань 

та навичок роботи з населенням, техніки, інструментарію 

та стандартів вирішення конфліктів з урахуванням 

специфіки роботи з різними групами населення, 

спрямоване на підвищення якості та ефективності 

діяльності поліції. 

Основні завдання вивчення навчальної 

дисципліни «Поліцейська медіація» полягають у 

вивченні засад надання правових послуг з урахуванням 

особливостей різних категорії населення, опануванні 

спеціальних методів та інструментів вирішення 

конфліктів, набуття навичок врегулювання конфліктних 

ситуацій та їх попередження. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Пов’язана з навчальними дисциплінами  

«Конфліктологія», «Психологія», «Медіація у 

професійній діяльності юриста», «Адміністративне 

право», «Адміністративний процес», «Кримінальне 

право», «Кримінальний процес», «Цивільне право», 

«Цивільний процес», «Сімейне право», та іншими 



навчальними дисциплінами, що складають базу для 

вивчення дисципліни. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять, практичних занять (у вигляді вирішенні реальних 

кейсів під час симуляційних вправ). 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий 

та дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік 

12. Методи та 

критерії оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти має:  

знати:  

національні та міжнародні нормативно-правові 



акти щодо медіації;  

основи медіації та конфліктології;  

сутність та значення медіації для професійної 

діяльності поліцейського;  

форми участі поліцейського у медіації.  

вміти:  
розмежовувати медіацію та інші альтернативні 

способи розв’язання спорів; 

застосовувати базові навички медіатора у 

професійній поліцейській діяльності; 

забезпечувати ефективний діалог між населенням 

та поліцейськими; 

тлумачити національні та міжнародні акти щодо 

медіації. 
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