а також надання інших платних послуг відповідно до законодавства;
3) залучення викладачів, аспірантів і студентів до виконання важливих
наукових завдань у сфері медіації та права;
4) науково-методичний супровід практики медіації;
5) проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів,
лекцій, диспутів з проблем правового забезпечення медіації;
6) розробка спеціальних навчальних курсів та програм з вирішення,
попередження та трансформації конфліктів (спорів) шляхом медіації;
7) забезпечення базою проходження навчальної практики студентів-правників;
8) забезпечення учасникам освітнього процесу та іншим фізичним особам
доступу до альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів);
9) навчання процедурам та технологіям медіації, зокрема й підготовка
професійних медіаторів;
10) надання безоплатної правової допомоги особам, що мають у ній потребу, із
застосуванням

медіації,

переговорів,

арбітражу

та

інших

процедур

альтернативного вирішення спорів;
11) проведення заходів з правопросвітництва у сфері альтернативного вирішення
конфліктів (спорів);
12) інші завдання, які відповідають меті діяльності Центру.

1.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

3.1. Центр має право:
здійснювати наукову, експертну, науково-методичну, проектну роботу з
питань правового забезпечення медіації;
надавати консультативно-правову допомогу в сфері медіації;
проводити навчальні заняття із здобувачами вищої освіти у сфері медіації
та права;
залучати медіаторів (на громадських засадах) до проведення навчання та
тренінгів;

ініціювати

укладання договорів з

вітчизняними

та закордонними

юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами, які
надають послуги у сфері медіації;
отримувати від сторін конфлікту (спору) інформацію про такий конфлікт
(спір) в обсязі, необхідному та достатньому для проведення медіації;
отримувати інформацію від структурних підрозділів Педуніверситету з
питань освітньої та наукової діяльності;
мати інші права, передбачені законодавством або договором про
проведення медіації.
3.2. Центр зобов’язаний:
вживати заходів щодо запобігання академічному плагіату в наукових
роботах учасників Центру;
дотримуватися законодавства у сфері медіації, освіти та науки;
виконувати інші обов’язки, визначені законом.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ
4.1. Загальне керівництво Центром здійснює завідувач кафедри публічноправових

дисциплін

факультету

права,

публічного

управління

та

адміністрування Педуніверситету.
4.2. Керівник Центру організовує та координує роботу, видає розпорядження та
контролює їх виконання, відповідає за виконання покладених на Центр завдань.
4.3. До складу Центру входять: керівник Центру, викладачі, медіатор, експерт,
студенти-консультанти, студенти-практиканти.
4.4. До роботи в Центрі залучаються на громадських засадах зовнішні
стейкхолдери (міжнародні й національні юридичні та академічні партнери).
4.4. Організація наукової діяльності здійснюється шляхом підготовки та
опублікування наукових статей, монографій, проведення науково-практичних
конференцій, семінарів, круглих столів, лекцій, диспутів з проблем правового
забезпечення медіації, пошук та реалізації грантових проектів у цій сфері.

4.5.

Організація

освітньої діяльності забезпечується

шляхом

розробки

спеціальних навчальних курсів та програм з вирішення, попередження та
трансформації конфліктів (спорів) шляхом медіації, створення умов для
проходження

студентами-правниками

навчальної

практики,

залучення

практикуючих юристів-медіаторів для навчання студентів-консультантів та
студентів-практикантів тощо.
4.6. Надання практичних послуг у сфері медіації забезпечується шляхом надання
учасникам

освітнього

процесу,

іншим

фізичним

особам

доступу

до

альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів), а також навчання їх
процедурам та технологіям медіації.
4.7.

Організація правопросвітництва забезпечується шляхом поширення

правової інформації, підготовки та розповсюдження навчальних відеосюжетів з
питань медіації у ЗМІ та в мережі Internet, проведення консультацій та надання
роз’яснень чинного законодавства у сфері медіації тощо.
4.8. На базі Центру можуть бути організовані курси підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників для набуття компетентностей медіатора.

