
Рецензія
на «О світньо-професійну програму «М едіація» підготовки здобувачів  

другого (магістерського) рівня вищ ої освіти за спеціальністю 081 Право 
галузі знань 08 П раво, кваліфікація: М агістр. Право. М едіація» 

Чернівецького національного університету імені Ю рія Федьковича

Актуальність ОПП «М едіація». Як зазначається у нещодавно 
схваленій Комітетом з освіти, науки та інновацій Верховної Ради України 
Концепції розвитку ю ридичної освіти, ця освіта потребує невідкладного 
всебічного якісного оновлення. При цьому Комітет з освіти, науки та 
інновацій Верховної Ради України наголосив, що вищ езазначену проблему 
можливо розв’язати шляхом проведення комплексної реформи юридичної 
освіти, яка б полягала у системному підході до зміни структури, змісту, 
організації та методів навчання, суттєвому посиленні в освітніх програмах 
практичної складової. Квінтесенцію цього реформування складає перехід від 
суто академічної моделі підготовки майбутніх фахівців-юристів до практики- 
орієнтованої моделі вищої правничої освіти. Відповідно до нової стратегічної 
мети розвитку правничої освіти в Україні випускники правничих шкіл 
повинні уміти застосовувати право, захищати людські права та 
основоположні свободи, дотримуватися у своїй діяльності високих етичних 
стандартів. Чи відповідає цій стратегічній меті рецензована 01111 
«Медіація»?

Аналіз запропонованого Чернівецьким національним університетом 
імені Ю рія Ф едьковича проекту «Освітньо-професійної програми «Медіація» 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право» для прилюдного 
обговорення переконує, що цей проект повністю відповідає вищезазначеній 
меті реформування вищ ої правничої освіти. Зокрема, про це йдеться уже у 
формулюванні університетом мети освітньої програми: «Метою 01111 
«Медіація», - зазначено в освітній програмі, - є формування у здобувачів вищої 
юридичної освіти другого (магістерського) рівня фундаментальної 
світоглядної підготовки, достатніх теоретичних, фахових знань, ґрунтовних 
практичних навичок та умінь вирішувати традиційно та за допомогою 
альтернативних методів, передусім медіації, спори, їх здатності розв’язувати 
будь-які задачі правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 
невизначеністю умов та вимог». Рецензована ОПП «М едіація» також 
передбачає у якості своєї мети формування у здобувачів вищої юридичної 
освіти повної готовності та здатності до захисту людських прав і 
основоположних свобод, конституційних цінностей, утвердження 
верховенства права, формування відданості принципам лю дської моралі і 
професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, 
незалежності, співпереживання і дотримання високих етичних стандартів.



Досягнення вищ езазначених цілей ОПП «М едіація» забезпечується 
передбаченими у проекті освітньої програми загальними та фаховими 
компетентностями, програмними результатами навчання, спроектованими 
для осіб, які навчатимуться за даною освітньою програмою. Загальні і фахові 
компетентності, програмні результати навчання, передбачені магістерською 
освітньою програмою з медіації, повністю узгоджуються з відповідними 
параметрами чинного галузевого стандарту вищ ої освіти за спеціальністю 
081 Право для другого (магістерського) рівня вищ ої освіти.

Принципово важливою є і та обставина, що цілі ОПП «М едіація» та 
програмні результати навчання визначено з урахуванням потреб найбільш 
заінтересованих у цій програмі сторін, а також з урахуванням тенденцій 
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, 
досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Аналіз проекту ОПП «М едіація» також переконує, що дана програма 
дає можливість особам, які навчатимуться за нею, досягти результатів 
навчання, визначених галузевим стандартом вищ ої освіти за спеціальністю 
081 Право для другого (магістерського) рівня вищ ої освіти. Запроектованій 
ОПП «М едіація» меті також відповідають структура і зміст освітньої 
програми.

Важливими особливостями рецензованого проекту ОПП «М едіація», як 
обгрунтовано зазначається розробниками освітньої програми, є також те, що 
дана програма реалізується у межах виконання університетом грантового 
проекту «М едіація: навчання та трансформація суспільства» Програми ЄС 
«ERASM US+»KA2: СВНЕ, в силу чого у програму імплементовано 
прогресивний досвід європейських університетів-партнерів, зокрема, 
Н ідерландської бізнес академії (м. Бреда, Нідерланди), Університету ТУРІБА 
(м. Рига, Латвія) та Католицького університету Святого Антонія (м. М урсія, 
Іспанія).

Програма відзначається послідовним студентоцентризмом та 
практичною спрямованістю, є наскрізь інноваційною та враховує традиції 
правничої освіти ЧНУ ім. Ю .Федьковича.

Висновок. Запропонований для прилюдного обговорення проект ОПП 
«М едіація» спеціальності 081 Право Чернівецького національного 
університету ім. Ю рія Ф едьковича відповідає чинним вимогам Законів 
України «Про освіту» та «Про вищу освіту» щодо освітніх програм закладів 
вищої освіти України, відповідає чинному галузевому стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
а також Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.
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