
 
 

Запрошуємо нотаріусів до участі у сертифікатній програмі 

Медіація: базові навички для нотаріуса 

Враховуючи побажання нотаріусів та відгуки учасників першого набору програми, 

розроблено спеціальний інтенсивний курс, аби в короткі строки можна було здобути базові 

навички медіації та отримати сертифікат, що відкриє доступ до професії медіатора. 

Навчання  90 годин здійснюватиметься у два етапи: 

 теоретичний 18 годин  4, 5, 7 жовтня онлайн, із 15.00 до 19.00 

 практичний 72 години  жовтень-листопад – офлайн у Києві та Харкові, 3 модулі по 3 дні 

кожен 

Автори програми та тренери 

Аліна Сергєєва та Тетяна Цувіна, експерти з міжнародним досвідом в сфері медіації; 

адвокати, медіатори; автори першої в Україні програми з медіації для закладів вищої освіти, 

що готують правників; співавтори підручника з медіації; розробники програм для адвокатів, 

суддів та нотаріусів. 

Аліна Сергєєва – викладач медіації ННІ «Каразінська школа бізнесу», національний експерт 

проєкту ЄС «Pravo-Justice», міжнародний експерт програми «Сприяння правової державності 

в Центральній Азії» реалізованого GIZ. 

Тетяна Цувіна – докторант,  вчений, викладач кафедри цивільного процесу в НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, міжнародний експерт програми «Сприяння правової державності в 

Центральній Азії» реалізованого GIZ. 

Навчання буде проходити модульно в формі онлайн-лекцій, вправ та обговорень, із 

застосування інтерактивних методів навчання. Передбачається коучинг та зворотний зв’язок 

з боку тренерів. 

!!! По завершенню навчання проводиться іспит, за умови успішного складання якого 

учасники отримують Сертифікат відповідно до вимог Закону України «Про медіацію» 

(законопроект № 3504). 



Група – 40 осіб (1 група 20 осіб – Харків + 1 група 20 осіб – Київ) 

Програма 

Теоретичні заняття (онлайн) 18 годин: 

Вступні 3 заняття по 4 години 

Міжмодульні 2 заняття по 3 години 

Практичні модулі (офлайн) 72 години (3 модулі по 3 дні ) 

Київ  
 8-10 жовтня 

 22-24 жовтня 

 5-7 листопада 1 

Харків 

 15-17 жовтня 

 29-31 жовтня 

 9-21 листопада 

Вступні заняття (онлайн) 3 заняття по 4 години 

Теми: 
– Альтернативні способи вирішення спорів 

– Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів 

– Принципи, види та моделі медіації 

– Суб’єкти медіації та медіація у професії нотаріуса 

– Нормативне регулювання медіації 

Практичні модулі офлайн 72 годин 3 модулі по 3 дні (Київ, Харків) 

 

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗА ПОСИЛАННЯМ https://radnyk.npu.ua/course/mediation2/ 

https://radnyk.npu.ua/course/mediation2/
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