
ВІДГУК

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 зумовлена потребою реформування 

правничої освіти, приведення її у відповідність з новими вимогами держави та 

викликами ринку правничих професій. Одним з новітніх таких викликів стала 

необхідність активного впровадження у суспільну практику вирішення спорів 

альтернативних методів, в першу чергу медіації. Інститут медіації у багатьох 

європейських та інших зарубіжних країнах став дієвим інструментом 

замирення суспільства. Стала нагальною проблема запровадження цього 

інституту і в Україні. Це уже сформувало у суспільстві реальну потребу у 

відповідних фахівцях-професіоналах. Тому запропонована ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича нова освітня програма «Медіація» є актуальною та відповідає 

потребам сьогодення.

У програмі чітко сформульовано її мету -  готувати юристів- 

професіоналів, здатних традиційно та за допомогою альтернативних методів, 

передусім медіації, вирішувати спори, захищати людські права та 

основоположні свободи, конституційні цінності, утверджувати верховенство 

права, будучи відданими принципам людської моралі і професійної гідності, 

справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання і 

дотримання високих етичних стандартів.

Цій меті відповідає структура і зміст освітньо-професійної програми 

«Медіація», а також такі її ключові положення, як загальні та фахові 

компетентності і програмні результати навчання, яких повинні набути 

студенти, котрі навчатимуться за цією програмою. Аналіз освітньої програми 

також переконує, що у ній в повній мірі враховано потреби та інтереси 

основних стейкхолдерів -  студентів і майбутніх роботодавців.



У рецензованій освітньо-професійній програмі «Медіація» чітко 

виписано її особливості, що робить її насправді унікальною на освітньому 

просторі України. Ще одним такйм елементом яскраво вираженої унікальності 

рецензованої програми є та обставина, що вона реалізується у межах 

виконання ЧНУ ім. Ю.Федьковича грантового проекту Програми ЄС 

ERASMUS+KA2 «Медіація: навчання та трансформація суспільства/

MEDIATS». Це позитивно позначилося на якості усієї освітньої програми.

Дана освітня програма повністю відповідає вимогам освітнього 

законодавства України, галузевого магістерського стандарту зі спеціальності 

081 Право, а також вимогам сучасного ринку правничих професій, 

регіональному контексту. Довершує вагомі достоїнства цієї освітньо- 

професійної програми належний обсяг виробничої практики студентів, що 

навчаються за нею -  ЗО кредитів ЄКТС.

Висновок. Освітньо-професійна програма «Медіація» підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 

Право галузі знань 08 Право» Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича — інноваційна, якісна, спроможна успішно конкурувати з 

найкращими освітніми програмами інших правничих шкіл України.
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