
Рецензія
на «Освітньо-професійну програму «Медіація» для

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, 
кваліфікація: Магістр. Право. Медіація» Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича

1. Актуальність ОПП «Медіація». Зміст та форми освіти завжди 
зумовлені характером суспільних потреб. Це стосується і правничої освіти. 
Попередня парадигма права України вимагала готувати професійних 
юристів, покликаних та готових захищати, передусім, так звані «законні 
інтереси держави». Але після набуття Україною незалежності формується 
нова парадигма українського права, яка наближається до сучасного 
європейського розуміння завдання та функцій права, та формує нові 
суспільні вимоги до професійних якостей правника. Отже, нова парадигма 
правої освіти має виходити із необхідності виховання нової генерації 
правників, які здатні поважати та захищати загальнолюдські цінності -  
людські права, верховенство права, плюралістичну демократію, бути 
відданими принципам людської моралі, професійної гідності, справедливості, 
рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання 
високих етичних стандартів, уміти замирювати соціальне середовище на 
вищезазначених засадах як цінностях. Рецензована ОПП «Медіація» 
відповідає усім цим критеріям.

2. Квінтесенцію рецензованої ОПП «Медіація» складають 
компетентісний та студентоцентрований підходи, що сповна відображено у 
інтегральній компетенції випускника, його загальних та фахових 
компетенціях, сформульованих у термінах кінцевих результатів навчання, а 
також безпосередньо у самих цих програмних результатах навчання. 
Світоглядною та методологічною основами ОПП «Медіація» ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича є ключові положення та висновки проекту Тюнінг 
«Гармонізація освітніх структур в Європі».

3. Найголовнішою позитивною особливістю ОПП «Медіація» ЧНУ 
ім. Ю.Федьковича є те, що вона є першою в Україні ОПП «Медіація» 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право. За своїм змістом ця програма 
не копіює жодну з інших магістерських програм підготовки 
висококваліфікованих фахівців-медіаторів. Можна стверджувати, що ця 
програма фактично стає не тільки галузевим, але й міжгалузевим стандартом 
підготовки правників-медіаторів та високопрофесійних медіаторів загалом. 
Зазначених властивостей ОПП «Медіація» ЧНУ ім. Ю.Федьковича набула 
завдяки тому, що вона розроблена та реалізується як невід’ємна складова 
грантового проекту «Медіація: навчання та трансформація суспільства» 
Програми ЄС ERASMUS +КА2:СВНЕ.

4. Ще однією надзвичайно важливою особливістю програми є те, 
що третина усього обсягу магістерської підготовки відведена виробничій



практиці майбутніх медіаторів-правників. Для університету це є певним 
викликом, адже в нинішніх реаліях медіації в українському суспільстві буде 
досить складно організовувати та забезпечувати такий обсяг виробничої 
практики майбутніх правників-медіаторів. Без інноваційних вирішень 
багатьох питань цієї проблеми університет не зможе її розв’язати в цілому. 
Тим не менше, я вважаю, що університет зробив принципово правильний 
крок, відновлюючи повноцінну виробничу практику своїх студентів ще за 
однією освітньо-професійною програмою.

Висновок. ОПП «Медіація» є дійсно інноваційною та креативною 
програмою підготовки правників-медіаторів. Вона відповідає вимогам 
Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» щодо університетських 
освітніх програм, програмним документам та критеріям НАЗЯВО України, 
Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (ESG), ухваленим Міністерською конференцією в 
Єревані 14-15 травня 2015 р.
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Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю.Бугая, 
сертифікована бізнес-медіаторка ТПП Мюнхена та Верхньої Баварії 

(Німеччина), спеціалістка у сфері альтернативного врегулювання 
спорів, сертифікована університетом штату Арізони (США).
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