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Вступні зауваження. Слід оцінити позитивно практику оприлюднення 

Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича проектів 

освітніх програм ще до їх офіційного схвалення. У березні 2020 р. я мав змогу 

ознайомитися із проектом освітньо-професійної програми «Медіація». Він 

справив на мене як колишнього випускника факультету позитивне враження, 

однак на той час я внутрішньо ще не був готовим вносити до нього свої 

пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми.

Оцінка проекту «Робочої програми виробничої практики магістрів 

ОІТП «Медіація». Проект «Робочої програми виробничої практики магістрів 

ОПП «Медіація», оприлюднений у лютому 2021 р. для його відкритого 

обговорення, ще більш «просунутий», удосконалений. У ньому реально 

втілено студентоцентричний та компетенційний підхід, різнобічно та глибоко 

враховано європейські традиції підготовки фахівців-правників. Ретельне 

зіставлення вищезазначеного проекту «Робочої програми виробничої 

практики магістрів ОПП «Медіація» із галузевим стандартом підготовки 

магістрів зі спеціальності «Право» переконує у повній відповідності програми 

виробничої практики вимогам вищезазначеного стандарту. Ще одним не менш 

приємним відкриттям для мене особисто був ретельний виклад завдань 

студентам на виробничу практику, а також небувалий для випускників 

минулих років обсяг виробничої практики -  цілий семестр!

Принциповою інновацією цієї програми виробничої практики магістрів є 

те, що частину її вони можуть пройти у зарубіжних європейських університетах. 

Програма виробничої практики грунтовна, добре збалансована, ретельно 

продумана. Але тим не менше ще наявні можливості для її вдосконалення. Одне 

із таких вдосконалень вважаю за необхідне висловити розробникам проекту 

програми магістерської виробничої практики у цьому ж відзиві.



Обгрунтування пропозиції до проекту «Робочої програми 

виробничої практики магістрів ОПП «Медіація». Я як фахівець із 

достатнім стажем практичної правозастосовної роботи мав можливість 

особисто спостерігати, які глибокі, справді революційні зміни привнесли у 

правничу професію юридичні інновації. Вони водночас полегшили й 

ускладнили фах правника у сфері правозастосування, зробили його ще більш 

креативним і відповідальним. Юристу-практику стало необхідним мати 

постійну справу з автоматизацією процесів у діяльності юриста, зі створенням 

шаблонів юридичних документів, з використанням відкритих баз даних -  

публічними реєстрами даних; державними електронними сервісами; 

приватними провайдерами доступу до баз відкритих даних; із захистом 

персональних даних в legal tech рішеннях. Стають реальністю сьогодення 

електронні докази, електронний суд, онлайн арбітраж, смарт-контракти, 

комп’ютеризовані карти юридичних процесів, редагування документів 

відповідно до юридичної типографіки та чимало інших юридичних інновацій, 

які наростають у геометричній прогресії. Кардинально новими гранями 

відкрилася проблема захисту прав людини в цифрову епоху.

Враховуючи вигцевикладене, вважаю за необхідне додати до переліку 

безпосередніх завдань виробничої практики для осіб, що навчаються за ОПП 

«Медіація», наступного завдання:

ознайомлення із практикою впровадження у діяльність 

правозастосовних інститутів юридичних інновацій та впливом цих 

інновацій на вдосконалення правозастосовної діяльності.
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