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Модуль 1
Рамки, основи та етичне 
саморозуміння медіації, 
особливості бізнес-медіації 
між підприємствами;
позиції, інтереси і потреби 
сторін.

Прийоми комунікації, важливі 
для медіації основи психології 
і соціології (частина 1)

4 дні Модуль 2
Планування і проведення про-
цесу медіації, етапи медіації.

Прийоми комунікації, важливі 
для медіації основи психології 
і соціології (частина 2).  

Супервізія I (самопізнання і 
саморефлексія) 

4 дні Модуль 3
Модерація і презентація 
(візуалізація)

Прийоми ведення 
переговорів і бесід, а також 
техніки інтервенції

Правове регулювання 
медіації.

4 дні

Модуль 4

Теорія конфліктів і 
поводження з конфліктами

Медіація в робочому 
контексті, внутрішньо-
підприємницька медіація

Супервізія II (самопізнання і 
саморефлексія)

4 дні

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПЕРШОЇ ПРОГРАМИ НА 2015 РІК

Модуль 5

Міжкультурна медіація

Супервізія III (самопізнання і 
саморефлексія)

Випускний іспит (супервізія 4)

4 дні Загалом

Теорія і практика, 
включно з супервізією

20 днів = 144 годин теорії 
плюс 

36 годин супервізії = 180 годин

Додатково

Інтервізія завдяки створенню 
«пір-груп», підтвердження про 

3 рольові гри медіації у «пір-групах»; 
Підготовка до теоретичного іспит, 
вивчення відповідної літератури 

40 годин

22-25.04.2015 28-31.05.2015 17-20.06.2015

15-18.07.2015 10-13.09.2015

• Вартість участі у програмі 26 000,- грн. 
• Вартість участі у іспиті 3 000,- грн.  
• Вагальна вартість програми 29 000,- грн.  
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Дізнайтесь більше 
про спеціальні 
умови участі 

для випускників 
програми 

“Базові навички 
медіатора” 

(УЦМ)

(ПДВ не включено)

Можлива сплата окремими частинами: 
перша - до 31.03.2015, друга - до 28.05.2015, третя - до 15.07.2015

У разі повної сплати вартості програми до 31.03.2015 надається               
знижка 7% від загальної вартості програми  

Увага



ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

Ім'я: 

Прізвище: 

По-батькові: 

Дата народження: 

Компанія/ Посада:

Сфера діяльності компанії: 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

E-mail: 

Телефон мобільний: 

Телефон робочий: 

Поштова адреса: 

РІД ДІЯЛЬНОСТІ, МІСЦЕ РОБОТИ

Назва: 

Посада: 

Період: 

Обов'язки: 

ЗВІДКИ ВИ ОТРИМАЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОГРАМУ ?

Розсилки  (від кого?)

Інтернет (який ресурс?)

Презентації (де?)

Порада знайомого (кого?)

Інші джерела (які?)

Напишіть, будь ласка, чому Ви 
вирішили брати участь у програмі?

Бізнес-медіатор                    Wirtschaftsmediator/in (IHK)

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОГРАМИ

німецько-українська навчальна програма 

Німецько-український 
партнерський проект у сфері бізнесу 

др. Андрій Янів
тел. : +38 050 317 6863 
e-mail : project@cci.lviv.ua

Український 
Центр Медіації 

др. Галина Єрьоменко
тел.: +38 044 490 6635 
e-mail:  eremenko@kmbs.com.ua

Зареєеструватися 
на програму можна на сайті: 
www.business-mediation.com.ua
або виславши анкету в 
електронному вигляді за  
наступними адресами:


