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Статус дисципліни 
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кредити ЄКТС / години 
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Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні заняття (20 год.), самостійна робота 

80 год.) 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи магістрантів, 

зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Брак 

посилань на використані джерела, використання роботи інших магістрантів 

становлять приклади можливої академічної недоброчесності, проте мають право 

на виправлення. Встановлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі магістранта є підставою для її незарахування цього завдання, незалежно 

від обсягу та виду плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що всі магістранти відвідають усі без винятку 

лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, проведені дистанційним чином. 

Магістранти мають інформувати викладача про неможливість відвідати чергове 

заняття. Магістранти зобов’язані дотримуватися заздалегідь узгоджених термінів 

виконання усіх видів робіт, передбачених навчальним курсом дисципліни. З 

об’єктивних причин навчання може відбуватися в онлайн-режимі (за 

погодженням з адміністрацією факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Магістранти можуть 

пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання додаткових навчальних 

завдань, не визначених робочою програмо дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, 

парних та колективних творчих проєктів; створення кейсів щодо тематики 

лекційних та практичних занять; участь у тематичних вебінарах, семінарах та 

конференціях тощо. 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення теоретичних та практичних засад формування 

навичок науково-педагогічної медіації. 

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсу передбачає оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними 

основами науково-педагогічної медіації: сутністю поняття «конфлікт»; 

класифікацією конфліктів в науково-педагогічній діяльності; причинами 

виникнення наукового конфлікту; особливостями виникнення та перебігу 

педагогічних конфліктів; поняттям «інтелектуальна власність»; специфікою 

конфлікту в контексті інтелектуальної власності; особливостями правового 

регулювання питань інтелектуальної власності в Україні; нормативно-правовими 

основами інтелектуальної власності у контексті науково-педагогічної медіації; 

основними методами врегулювання науково-педагогічного конфлікту; сучасними 

методами врегулювання конфлікту в системі освіти; правилами врегулювання 

конфлікту інтересів; сутністю поняття «медіація»; основними принципами 

роботи медіатора в системі освіти; роллю медіатора в процесі врегулювання 

науково-педагогічного конфлікту; специфікою професійного відбору та підбору 

медіатора; базовими навичками медіатора; психологічними особливостями 

поведінки медіатора; загальними положеннями «Етичного кодексу служби 

порозуміння закладу освіти» та кодексом етики медіатора Національної асоціації 



медіаторів України; сутністю поняття «академічна доброчесність» у контексті 

науково-педагогічної медіації; недотримання академічної доброчесності як 

причиною науково-педагогічного конфлікту. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Аргументація сутності поняття конфлікт та його класифікація в науково-

педагогічній діяльності. 

Визначення причин виникнення науково-педагогічного конфлікту та стадії його 

перебігу. 

Розуміння специфіки конфлікту в контексті інтелектуальної власності. 

Володіння методами врегулювання науково-педагогічного конфлікту. 

Усвідомлення сутності поняття «медіація» та основні принципи. 

Розуміння ролі медіатора в системі освіти та науки. 

Виокремлення та урахування психопедагогічних чинників формування навичок 

науково-педагогічної медіації. 

Розуміння етичного кодексу служби медіації в системі освіти 

Володіння технології науково-педагогічної медіації у контексті академічної 

доброчесності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до тлумачення сутності поняття «конфлікт». 

Здатність до класифікації конфліктів в науково-педагогічній діяльності. 

Здатність до визначення причин виникнення наукового конфлікту. 

Здатність до визначення особливостей виникнення та перебігу педагогічних 

конфліктів. 

Здатність до врахування особливостей правового регулювання питань 

інтелектуальної власності в Україні. 

Здатність послуговуватися нормативно-правовими основами інтелектуальної 

власності у контексті науково-педагогічної медіації. 

Здатність до використання основних методів врегулювання науково-

педагогічного конфлікту. 

Здатність до користування правилами врегулювання конфлікту інтересів. 

Здатність реалізовувати основні принципи роботи медіатора в системі освіти. 

Здатність до виконання ролі медіатора в процесі врегулювання науково-

педагогічного конфлікту. 

Здатність до застосування базових навичок медіатора. 

Здатність користуватися загальними положеннями «Етичного кодексу служби 

порозуміння закладу освіти» та кодексом етики медіатора Національної асоціації 

медіаторів України. 

Здатність уникати недотримання академічної доброчесності як причиною 

науково-педагогічного конфлікту. 

Зміст дисципліни 1. Конфлікт: сутність поняття та його класифікація в науково-педагогічній 

діяльності. 

2. Причини виникнення науково-педагогічного конфлікту та стадії його 

перебігу. 

3. Специфіка конфлікту в контексті інтелектуальної власності. 

4. Методи врегулювання науково-педагогічного конфлікту. 

5. Медіація: сутність поняття та основні принципи. 

6. Роль медіатора в системі освіти та науки. 

7. Психопедагогічні чинники формування навичок науково-педагогічної 

медіації. 

8. Етичний кодекс служби медіації в системі освіти. 

9. Технологія науково-педагогічної медіації у контексті академічної 

доброчесності. 
Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних занять; виконання 

поточного, модульного та підсумкового тестування; захист із презентацією 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки «Академічна риторика», «Педагогічна майстерність викладача», «Теорія і 

практика виховання у вищій школі», «Психологія вищої школи», «Педагогіка 

вищої школи», «Креативні технології навчання у ЗВО». 
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