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Актуальність освітньої програми. Український соціум набуває все 

більшої динаміки розвитку, активно переймає європейські цінності, стає все 

більше антропоцентричним, переміщує індивіда з його споконвічними та 

новими потребами й інтересами із соціальної периферії у центр суспільного 

буття. Одним з очевидних наслідків цього стало зростання конфліктності 

соціуму і, відповідно, зросла потреба у правовій допомозі індивідам, зокрема 

й у сфері альтернативного вирішення спорів самими його сторонами за 

допомогою професійних медіаторів. Суспільний запит на послуги останніх 

зростає у геометричній прогресії. У зв’язку з цим зроблена університетом 

пропозиція нової освітньої програми «Медіація» є архіактуальною, а сама 

освітня програма -  інноваційною та креативною.

Метою рецензованої програми, як слушно відзначається у ній самій, є 

підготовка правників-професіоналів нового типу, здатних захищати людські 

права і свободи як традиційними, так і альтернативними способами, зокрема і 

за допомогою медіації, котра уже стала однією із новітніх європейських 

цінностей.

Структура і зміст освітньої програми відповідають визначеній у ній меті 

та чинним в Україні нормативним вимогам у сфері вищої освіти, насамперед 

чинному стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Ця відповідність передусім проявилася на 

рівні загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання 

осіб, які навчаються за цією освітньою програмою.

В освітній програмі всебічно враховані тенденції розвитку правничої 

професії та ринку юридичних послуг, потреби регіону та його специфіка, 

досвід кращих європейських закладів вищої освіти з підготовки медіаторів.



Цьому більшою мірою сприяло те, що освітньо-професійна програма 

«Медіація» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право реалізується у межах 

виконання університетом грантового проекту Програми ЄС ERASMUS+KA2 

«Медіація: навчання та трансформація суспільства/ MEDIATS». Зазначена 

обставина виразно виокремлює цю програму серед більшості освітніх програм 

юридичних факультетів України.

У програмі належно враховані багаторічні клопотання професійних 

правничих організацій, інших стейкхолдерів практиків щодо докорінного 

покращення практичної підготовки майбутніх правників -  їй відведено ЗО 

кредитів ЄКТС. Завдяки цьому програма дає можливість особам, що 

навчатимуться за нею, стати справжніми професіоналами-юристами ще на 

студентській лаві.

Заслуговує позитивної оцінки та підтримки також посилена увага 

освітньої програми до ґрунтовного вивчення студентами англійської мови як 

мови міжнародного спілкування та фахового самовдосконалення.

Висновок. Освітньо-професійна програма «Медіація» підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 

Право галузі знань 08 Право є насправді сучасною інноваційною програмою, 

яка спроможна забезпечити високу якість освітніх послуг у задекларованій 

сфері.
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