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на «Освітньо-професійну програму «Медіація» підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право 

галузі знань 08 Право» Чернівецького національного університету імені

Юрія Федьковича

Актуальність освітньої програми. Чернівецький національний 

університету імені Юрія Федьковича є одним із флагманів вищої освіти 

України, а його освітні програми виділяються серед освітніх програм 

більшості інших закладів вищої освіти України своєю інноваційністю, 

креативністю та ґрунтовністю. Однією з таких програм є освітньо- 

професійна програма «Медіація». У цій програмі університет передбачувано 

зреагував на очікувані зміни на ринку правничих професій, а також врахував 

нові потреби українського громадянського суспільства, які наразі динамічно 

наростають -  у альтернативному вирішенні спорів самими їх учасниками за 

допомогою посередника-медіатора.

У рецензованій програмі чітко виписана її системоутворююча мета: 

формування у здобувачів вищої юридичної освіти другого (магістерського) 

рівня фундаментальної світоглядної підготовки, достатніх теоретичних 

фахових знань, ґрунтовних практичних навичок і умінь вирішувати 

традиційно та за допомогою альтернативних методів, передусім медіації, 

спори суб’єктів права, їх здатності успішно розв’язувати будь-які задачі 

правозастосування.

цій меті підпорядковані структура і зміст освітньої програми, загальні і 

фахові компетентності, а також програмні результати навчання осіб, які 

здобуватимуть за нею вищу правничу освіту. Причому як цілі освітньої 

програми, так і передбачені нею програмні результати навчання з 

урахуванням потреб найбільш заінтересованих сторін -  студентів та 

майбутніх роботодавців.



Освітня програма «Медіація» відповідає чинним нормативним вимогам 

Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» і при її сумлінному 

виконанні дозволяє особам, які навчатимуться за нею, досягти результатів 

навчання, визначених як необхідний мінімум галузевим стандартом вищої 

освіти за спеціальністю 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти.

Освітня програма має чітку практичну орієнтацію -  нею передбачено 

особами, котрі здобуватимуть магістерську правничу освіту за цією 

програмою, проходження виробничої практики в обсязі 30 кредитів ЄКТС. 

Це безперечно сприятиме суттєвому покращенню фахової підготовки 

студентів-правників.

Також позитивно виокремлює дану освітню програму серед більшості 

освітніх програм правничих шкіл України та обставина, що вона реалізується 

університетом у межах виконання грантового проекту Програми ЄС 

ERASMUS+KA2 «Медіація: навчання та трансформація суспільства/

MEDIATS». Це створює університету додаткові можливості врахувати 

європейський досвід відповідних фахівців.

Висновок. Цілі освітньої програми і програмні результати навчання 

визначено з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, 

галузевого та регіонального контексту, досвіду найуспішніших європейських 

та вітчизняних університетів. Програма відповідає потребам зацікавлених 

сторін.
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